
 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução à Linguística I Código: HL905 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

A linguagem enquanto fenômeno passível de investigação científica e exploração sistemática. A Linguística como 
disciplina: história, objeto, fenômenos empíricos, conceitos, áreas, abordagens e aplicações. Linguagem e 
sociedade: diversidade linguística; o preconceito linguístico; oralidade e escrita; o normativo, o descritivo e o 
internalizado. 

 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Linguística. São Paulo: Contexto. 2005. 

 GNERRE, Maurizio. Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo: Martins Fontes. 2009. 

 LYONS, John. Lingua(gem) e Linguística. Rio de Janeiro: Zahar. 1982. 

 FARACO, Carlos Alberto; ZILLES, Ana Maria. Para Conhecer Norma Linguística. São Paulo: 
Contexto.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: 
Parábola. 2001. 

 MARTELOTTA, Mário Eduardo (org.). Manual de Linguística. São Paulo: Contexto. 2008. 

 OTHERO, Gabriel. Mitos de Linguagem. São Paulo: Parábola. 2017. 

 PERINI, Mário. Sofrendo a Gramática. São Paulo: Ática. 1997. 

 POSSENTI, 1996. Por que (Não) Ensinar Gramática na Escola? São Paulo: Mercado de Letras. 
Sírio. 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução à Linguística II Código: HL906 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Língua e linguagem; a língua e as línguas; língua e gramática; sistema e uso; estrutura e unidades constituintes da 
língua; níveis de análise linguística; os fatos da língua e sua caracterização; perspectivas teóricas na investigação 
da língua. 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 FRANÇA, Aniela Improta; FERRARI, Lilian; MAIA, Marcos. A linguística no século XXI: 
convergências e divergências no estudo da linguagem. São Paulo: Contexto. 2016. 

 GUIMARÃES, Maximiliano. Os Fundamentos da Teoria Linguística de Chomsky. Petrópolis: 
Vozes. 2017. 

 LUCCHESI, Dante. Sistema, Mudança e Linguagem: Um Percurso na História da Linguística 
Moderna. São Paulo: Parábola. 2004. 

 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix. 1989. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes. 2005. 
 BORGES NETO, José. Ensaios de Filosofia da Linguística. São Paulo: Parábola Editorial. 2004. 
 CAMACHO, Roberto. Da Linguística Formal à Linguística Social. São Paulo: Parábola. 2013. 
 LUCCHESI, Dante. Os limites da variação e da invariância na estrutura da gramática. Revista da 

Abralin. n° esp., 227-259. 2011. 
 LYONS, John. Lingua(gem) e Linguística. Rio de Janeiro: Zahar. 1982. 
 MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (orgs.). Introdução à Linguística: Fundamentos 

Epistemológicos, volume 3. São Paulo: Cortez. 2004. 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Fonética e Fonologia Código: HL907 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução à teoria e análise dos sistemas de sons das línguas naturais. Unidades básicas de análise: segmento, 
fone, fonema, traço, sílaba. Fundamentos de Fonética Acústica e Articulatória. A percepção dos sons linguísticos. 
Descrição e classificação dos segmentos. Classes naturais. Oposição, contraste e alofonia. Estrutura silábica. 
Padrões acentuais. Coarticulação. 
 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 CRISTÓFARO-SILVA, Thais. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto. 1998. 
 SEARA, Izabel; NUNES, Vanessa; LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane. Para Conhecer Fonética e 

Fonologia do Português. São Paulo: Contexto. 2015. 
 SILVA, Adelaide. Língua Portuguesa I: Fonética e Fonologia. Florianópolis: Editora da UFSC. 

2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 BARBOSA, Plínio; MADUREIRA, Sandra. Manual de Fonética Acústica Experimental. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

 BATTISTI, Elisa. Fonologia. In SCHWINDT, L. C. (org.), Manual de Linguística: Fonologia, 
Morfologia e Sintaxe. Petrópolis: Vozes. 2014. 

 CRISTÓFARO-SILVA, Thais. Dicionário de Fonética e Fonologia. São Paulo: Contexto. 
 DA HORA, Dermeval; MATZENAUER, Carmen Lúcia (orgs.). Fonologia, Fonologias. São Paulo: 

Contexto. 2015. 
 SANTOS, Raquel Santana; SOUZA, Paulo Chagas. Fonética. In Fiorin, J. L. (org.), Introdução à 

Linguística II – Princípios de Análise. São Paulo: Contexto, 9-31. 2003. 
 SANTOS, Raquel Santana; SOUZA, Paulo Chagas. Fonologia. In Fiorin, J. L. (org.), Introdução à 

Linguística II – Princípios de Análise. São Paulo: Contexto, 33-58. 2003. 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Morfologia Código: HL908 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

A base empírica da morfologia; complexidade na conceituação da palavra; os conceitos de morfe, de morfema e de alomorfe; 
base e produto; raiz e radical; flexão e derivação; processos de prefixação, sufixação, circunfixação, infixação, suprafixação; 
composição de palavras. 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 CAMARA Jr, Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Vozes. 1970. 
 ROCHA, Luiz Carlos de Assis Rocha. Estruturas Morfológicas do Português. São Paulo: Martins 

Fontes. 2008. 
 RODRIGUES, Angela; ALVES, Leda Maria (orgs.). A Construção Morfológica da Palavra. São 

Paulo: Contexto. 2015 
 SANDMANN, Antônio José. Formação de Palavras no Português Contemporâneo. Curitiba: 

Editora da UFPR. 1996. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina; MEDEIROS, Alessandro Boechat de. Para Conhecer 
Morfologia. São Paulo: Contexto. 2016. 

 GONÇALVES, Carlos Alexandre. Morfologia. São Paulo: Parábola. 2019. 
 ILARI, Rodolfo (org.). Gramática do Português Culto Falado no Brasil – Volume III: Palavras de 

Classe Aberta. São Paulo: Contexto. 2014. 
 ILARI, Rodolfo (org.). Gramática do Português Culto Falado no Brasil – Volume IV: Palavras de 

Classe Fechada. São Paulo: Contexto. 2015. 
 KEHDI, Valter. Morfemas do Português. São Paulo: Ática. 1990. 
 KEHDI, Valter. Formação de Palavras em Português. São Paulo: Ática. 1992. 
 ROSA, Maria Carlota. Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto. 2000. 
 SANDMANN, Antônio José. Morfologia Geral. São Paulo: Contexto. 1991. 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Sintaxe Código: HL909 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução a teoria e análise sintática. Unidades básicas de análise: morfema, palavra, sintagma e sentença. Tipos de sentença. 
Categorias e funções sintáticas. Predicadores, argumentos e adjuntos. Hierarquia e ordem. Relações locais e dependências de 
longa distância. Coordenação e Subordinação. Dado positivo e negativo. Sintaxe comparada: aspectos particulares e universais. 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 GUIMARÃES, Maximiliano. Os Fundamentos da Teoria Linguística de Chomsky. Petrópolis: 
Vozes. 2017. 

 KENEDY, Eduardo.; OTHERO, Gabriel de Ávila. Para conhecer Sintaxe. São Paulo: Contexto. 
2018. 

 MIOTO, Carlos. Sintaxe do Português. Florianópolis: Editora da UFSC. 2009. 
 MIOTO, Carlos; Figueiredo-Silva, Maria Cristina; Lopes; Ruth. Novo Manual de Sintaxe. São 

Paulo: Contexto. 2013. 
 PERINI, Mário. Gramática Descritiva do Português Brasileiro. Petrópolis: Vozes. 2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 CASTILHO, Ataliba Teixeira de (org.). Gramática do Português Falado – Volume I: A Ordem. 
Campinas: Editora da UNICAMP. 2002. 

 KATO, Mary; Nascimento, Milton do. Gramática do Português Culto Falado no Brasil – Volume 
3: A Construção da Sentença. Campinas: Editora da UNICAMP. 2009. 

 OTHERO, Gabriel de Ávila. A Gramática da Frase em Português: algumas reflexões para a 
formalização da estrutura frasal em português. Porto Alegre: Editora da PUC-RS. 2009. 

 OTHERO, Gabriel de Ávila. Sintaxe. In: Schwindt, Luiz Carlos (org.) Manual de Linguística. 
Petrópolis: Vozes. 2014. 

 OTHERO, Gabriel de Ávila; Kenedy, Eduardo (orgs.) Sintaxe, Sintaxes. São Paulo: Contexto. 
2015. 

 PERINI, Mário. Estudos de Gramática Descritiva: as valências verbais. São Paulo: Parábola. 
2014. 

 PERINI, Mário. Sintaxe. São Paulo: Parábola. 2019. 

 RAPOSO, Eduardo. Teoria da Gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Caminho. 1992. 
 

1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Semântica e Pragmática Código: HL910 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução à noção de significado, em perspectiva referencial, mental e contextual. Acarretamento, pressuposição, implicatura e 
palavras, expressões ou sentenças relacionadas. Unidades de análise - nome, verbo, evento, aspecto tempo, modo - em suas 
operações de modificação ou quantificação. O efeito da composicionalidade. Os tratamentos clássicos aos fenômenos. 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 ARMENGAUD, Françoise. A pragmática. Trad. Marcos Marciolino. São Paulo: Parábola, 2006. 
 CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica – noções básicas e exercícios. São Paulo: Contexto, 

2012. 
 CHIERCHIA, Gennaro. Semântica. Trad. L. Pagani; L. Negri; R. Ilari. Campinas/SP: Ed. 

Unicamp/Londrina: Eduel, 2003. 
 GOMES, Ana Quadros; MENDES, Luciana Sanchez. Para conhecer semântica. São Paulo: Ed. 

Contexto, 2017. 
 LEVINSON, Stephen C. Pragmática. Trad. Luis Carlos Borges e Aníbal Mari. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 BASSO, R.; FERRAREZI Jr., C. Semântica, semânticas – uma introdução. São Paulo: Ed. 
Contexto, 2013. 

 DASCAL, Marcelo. Pragmática e Filosofia da Mente – I: O Pensamento na Linguagem. Curitiba: 
Editora da UFPR, traduzido por Rodrigo Borges Faveri. 2011.  

 DAVIS, Steven; GILLON, Brendan (Eds.). Semantics – a reader. Oxford University Press, 2004. 
 LYONS, John. Semântica – I. Trad. Wanda Ramos. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 
 SAEED, John I. Semantics. Cambridge, MA: Blackwell, 2a. ed., 2003[1997]. 
 VOGT, Carlos. Linguagem, Pragmática e Ideologia. São Paulo & Campinas: Hucitec & 

FUNCAMP. 1980.  
 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Texto e Discurso Código: HL911 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Os aspectos constitutivos da textualidade. Análise do texto e de suas condições de produção. Os gêneros do texto / 
discurso. Diferentes vertentes da Análise do Discurso. A questão do sujeito e do sentido. O dialogismo e a polifonia. 
O discurso como objeto teórico-metodológico. Análise de dados segundo uma orientação metodológica. 
 
 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 ADAM, Michel. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. Trad. Rodrigues, 
M.G.S. et al. São Paulo: Cortez, 2008.  

 BAKHTIN, Mikhail (VOLOCHINOV, V). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002. 
 CHARAUDEAU, Patrick e MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São 

Paulo: Contexto, 2004. 
 COSTA, Iara Bemquerer e FOLTRAN, Maria José (org). A tessitura da escrita. São Paulo: Contexto, 

2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Martins Fontes: São Paulo, 2003. 
 COURTINE, Jean-Jacques ett.all (org). Materialidades discursivas. Campinas, São Paulo, 2016. 
 CHAROLLES, Michel. Introdução ao problema da coerência dos textos. In: GALVES, Charlotte. O 

texto: leitura e escrita. Campinas, SP: Pontes, 1997. 
 FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Ed. Loyola,1970. 
 KOCH, Ingedore. Introdução à linguística textual. São Paulo: Martins Fontes, 2015.  
 _____ O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. 
 KOCH, Ingedore, et al. (org). Referenciação e discurso. São Paulo: Contexto, 2005.  
 KOCH, Ingedore e ELIAS, Vanda M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 

2010.  
 MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Tradução de Sírio Possenti. Curitiba: Criar Edições, 

2005. 
 MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 

2008.  
 PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Ed. da 

UNICAMP, 1995. 

 VAL, M. da G. C. Repensando a textualidade. In. AZEREDO, José C. (org.) Língua portuguesa em 
debate – Conhecimento e ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Variação e Mudança Código: HL912 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Variação linguística. Mudança linguística. Linguística histórica. A mudança linguística como exemplificada pela 
história da formação da língua portuguesa e de sua implantação no Brasil. 

 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 BASSO, R.; GONÇALVES, R. História concisa do português. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 FARACO, C. A. História sociopolítica da língua portuguesa. São Paulo: Parábola, 2016. 
 FERRAREZI JR. Celso; MOLLICA, Maria Cecília. (orgs.) Sociolinguística, sociolinguísticas: uma 

introdução. São Paulo: Contexto. 
 LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, 2008. 
 SPINA, S. (org.) História da língua portuguesa. Cotia, SP: AteliêEditorial, 2008. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 ABRAÇADO, Jussara; MARTINS, Marco A. (orgs.) Mapeamento sociolinguístico do português 
brasileiro. São Paulo: Contexto, 2009. 

 BAGNO, Marcos. Dicionário crítico de sociolinguística, São Paulo: Parábola, 2017. 
 CAMACHO, Roberto G. Da linguística formal à linguística social. São Paulo: Parábola, 2013. 
 FAGUNDES, Edson. et al. (org.) O falar paranaense. Curitiba: Editora UTFPR, 2015. 
 HOLMES, Janet; WILSON, Nick. An introduction to sociolinguistics. Routledge, 2017. 
 LUCCHESI, D. et al. (org.) O português afro-brasileiro. Salvador: Editora UFBA, 2009. 

 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. Ensaios para uma socio-história do português brasileiro. São 
Paulo: Parábola, 2004. 

 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. O português arcaico: fonologia, morfologia e sintaxe. São 
Paulo: Contexto, 2006. 

 MILROY, Lesley; GORDON, Matthew. Sociolinguistics: Method and interpretation. John Wiley & 
Sons, 2008. 

 NARO, A.; SCHERRE, M. M. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007. 
 NOLL, Volker; WOLF, Dietrich. (orgs.) O português e o tupi no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. 
 PETTER, Margarida. Introdução à linguística africana. São Paulo: Contexto, 2015. 
 RONCARATI, Márcia; ABRAÇADO, Jussara. (orgs.) Português brasileiro: contato linguístico, 

heterogeneidade e história. Rio de Janeiro: FAPERJ/7LETRAS, 2003. 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 



 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Linguística e Ensino de Língua Materna Código: HL913 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 15h PCC)1 

 

Campo (CP): 0 

 

Orientada (OR): 0 

 
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

CH semanal:  04 Laboratório (LB): 0 Estágio (ES): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

As contribuições da Linguística para o ensino da gramática e do texto: a produção de textos, a leitura de textos e a 
análise linguística. A tradição gramatical na escola. O trabalho com os gêneros textuais/discursivos. O lugar da 
gramática no ensino de língua materna. 
 
 
 

Chefe de Departamento:   Márcio Renato Guimarães 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
 NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? São Paulo: Contexto, 2014. 
 PIRES DE OLIVEIRA, Roberta; QUAREZEMIN, Sandra. Gramáticas na escola. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2016. 
 SPERANÇA-CRISCUOLO, Ana Carolina & ABREU, Antônio Suárez (Orgs.). Ensino de português 

e linguística; teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 BRITTO, Luiz Percival Leme. A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical. 
Campinas: ALB & Mercado de Letras, 1997.  

 GERALDI, João Wanderley (Org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascavel: 
Assoeste, 1990.  

 ILARI, Rodolfo. A linguística e o ensino de língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
 PÉCORA, Alcir. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1989. (808.04 P369 PRO) 
 POSSENTI, Sírio. Questões de linguagem: passeio gramatical dirigido. São Paulo: Parábola, 

2011. 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o inciso I do § 1° do 
Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo com o inciso III do § 1° do Art. 13 da 
Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Literatura e Linguística 
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SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
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Ficha 1 (permanente) 

 
 

 

 

 
  

 

  

  

    

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   

 
   

   

 
 

 
   

 

   
    

 

   

  
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Departamento de Literatura e Linguística 
 

 
 

Bibliografia Básica 

 

BLOOM, Harold. O Cânone Ocidental. Os livros e a Escola do Tempo. Trad. M. Santarrita. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1995. 

COMPAGNON, Antoine. O Demônio da teoria. Literatura e senso comum. Trad. de C. P. B. Mourão. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. 3a ed. Tradução W. Dutra, rev. de J. Azenha Jr. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CÂNDIDO, Antonio. “O Direito à literatura”.In: Vários Escritos. São Paulo: Duas Cidades, 2004, p. 169-
191. 
LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da literatura em suas fontes. 2a ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: F. 

Alves, 1983. 

REIS, Carlos. Dicionário de teoria da narrativa. São Paulo: Atica, 1988. 

SANTIAGO, Silviano. Cosmopolitismo dos pobres – crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: 
EdUFMG, 2004.  

SOUZA, Roberto Acízelo de. Teoria da literatura. São Paulo: Atica, 2007. 
  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Departamento de Literatura e Linguística 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução aos Estudos Literários II Código: HL918 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não tem  
Co-requisito: -

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

CH Total: 60 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 

Teoria literária e as humanidades. A criação literária. A questão da periodização literária. O teatro: gêneros e 
elementos textuais. Abordagem do texto poético: elementos constituintes; linguagem e estrutura; a análise do 

poema. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães 
 
 
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. 



 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. Trad. S. Vasconcelos. São Paulo: Beca, 1999.  

KAYSER, Wolfgang. Análise e interpretação da obra literária. 6ed. rev. e trad. P. Quintela. Armênio Amado: Coimbra, 
1976.  

Teoria da literatura: Formalistas Russos. Org. D. Toledo; trad. A. M. R. Filipouski et alli. Porto Alegre: Globo, 1971.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008.  

BLOOM, Harold. A angústia da influência: uma teoria da poesia. Rio de Janeiro: Imago, 1973.  

CÂNDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. Estudos de teoria e história literária. 5a ed., rev. São Paulo: Nacional, 1976.  

TODOROV, Tzvetan. A literatura literatura em perigo. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: Difel, 2009.  

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores modernos. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1998.  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira I Código: HL919

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de obras e autores significativos da literatura brasileira de suas origens ao fim do século XIX. Fundamentos
de Historiografia literária brasileira

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2009.
COUTINHO, Afrânio (Org.) A literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2005.
RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira. São Paulo: Edusp, 2017

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
ÁVILA, Affonso. O lúdico e as projeções do mundo barroco. 2 v. São Paulo: Perspectiva, 1994.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BOSI, A (org). Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982.
CAMPOS, Haroldo de. O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira. São Paulo: Iluminuras,
2011.
FAUSTINO, Mário. De Anchieta aos concretos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense, 1991.
KOTHE, Flávio R. O cânone Colonial. Brasília: Ed. UNB, 1997.
KOTHE, Flávio R. O cânone imperial. Brasília: Ed. UNB, 2000.
MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. Rio de Janeiro: Realizações, 2017.
MURICY, Andrade. Panorama do Movimento Simbolista no Brasil. Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1973.
2v.
PASSOS, José Luiz. Romance com pessoas: a imaginação em Machado de Assis. Rio de Janeiro:
Alfaguara, 2014.
RAMOS, Péricles Eugênio da Silva. Do Barroco ao modernismo: estudos de poesia brasileira. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979.
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
SERNA, Jorge Antonio Ruedas de la. Arcádia: tradição e mudança. São Paulo: Edusp, 1995.
SOUZA, Roberto Acízelo de (Org.). Historiografia da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Caetés, 2014.
TEIXEIRA, Ivan. Mecenato Pombalino e poesia neoclássica. São Paulo: Edusp, 1999.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira II Código: HL920

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de obras e autores significativos da Belle Époque, Modernismo de 22 e da geração de 30.

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
BRITO, Mário da Silva. História do modernismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
BUENO, Luís. Uma história do romance de 30. São Paulo: Edusp/ Campinas: Unicamp, 2015.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
ANDRADE, Oswald de. Estética e política. São Paulo: Globo, 1992.
BOSI, Alfredo. O pré-modernismo. São Paulo: Cultrix, 1966.
CANDIDO, Antonio. A educação pela noite. São Paulo: Ática, 1989.
COUTINHO, Afrânio (Org.) A literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2005.
FAUSTINO, Mário. De Anchieta aos concretos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
MARQUES, Ivan. Modernismo em Revista: estética e ideologia nos periódicos dos anos 1920. Rio de
Janeiro: Casa da Palavra, 2013.
PAES, José Paulo. Armazém literário: ensaios. São Paulo, Companhia das Letras, 2008.
PEREIRA, Lúcia Miguel. Prosa de ficção (De 1870 a 1920). Belo Horizonte: Itatiaia, 1988.
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro. Rio de Janeiro:Vozes, 2009.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira III Código: HL921

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Prosa de ficção brasileira contemporânea, da década de 1950 à atualidade: vertentes e desdobramentos. Estudo de
obras e autores representativos.

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
BOLLE, Willi. grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2004.
NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1989.
SUSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária. Belo Horizonte: UFMG, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
CARNEIRO, Flávio. No país do presente: ficção brasileira no inicio do século XXI. Rio de Janeiro: Rocco,
2005.
GALVÃO, Walnice Nogueira. Mínima mímica: ensaios sobre Guimarães Rosa. São Paulo: Companhia das
Letras, 2008.
HANSEN, João Adolfo. O o: A ficção da literatura em Grande Sertão Veredas. São Paulo, Hedra, 2000.
RESENDE, Beatriz. Contemporâneos: expressões da literatura brasileira no século XXI. Rio de Janeiro:
Casa da Palavra/Biblioteca Nacional, 2008.
ROCHA, João Cézar de Castro. Exercícios críticos: leituras do contemporâneo. Chapecó: Argos, 2008.
SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
SILVERMAN, Malcolm. Protesto e o novo romance brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
SOUSA, Carlos Mendes de. Clarice Lispector: figuras da escrita. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2012.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira IV Código: HL922

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Poesia brasileira contemporânea, da década de 1950 à atualidade: vertentes e desdobramentos. Estudo de obras e
autores representativos.

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
LIMA, Luiz Costa. Lira e Antilira (Mário, Drummond, Cabral). Rio de Janeiro: Cia. Brasileira, 1968.
MORICONI, Ítalo. A poesia brasileira do século XX. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
SISCAR, Marcos. De volta ao fim: o “fim das vanguardas” como questão da poesia contemporânea. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
AGUILAR, Gonzalo Moises. Poesia concreta brasileira: as vanguardas na encruzilhada modernista. São
Paulo: EDUSP, 2005.
ALVES, Ida e PEDROSA, Célia (org.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e
contemporânea. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.
BASTIDE, Roger. Poetas do Brasil. São Paulo: Edusp/ Duas Cidades, 1997.
BOSI, Alfredo (org.). Leitura de poesia. São Paulo: Ática, 1996.
HOLANDA, Heloisa Buarque de. Impressoes de viagem – CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. 3. ed. Rio
de Janeiro: Rocco, 1992.
PAES, José Paulo. Os perigos da poesia. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
PEDROSA, Célia e CAMARGO, Maria Lúcia de Barros (orgs.). Poesia e contemporaneidade: leituras do
presente. Chapecó: Argos, 2001
SANTAELLA, Lúcia. Convergências: poesia concreta e tropicalismo. São Paulo: Nobel, 1986.
SECCHIN, Antonio Carlos. Poesia e desordem: escritos sobre poesia e alguma prosa. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1996.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura e Leitura na Escola Código: HL924

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Perspectivas teóricas para uma metodologia do ensino de literatura na escola.
A formação do leitor em ambiente escolar.

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2009.
PETIT, Michelle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Tradução de Celina Olga de Souza. São
Paulo: Ed. 34, 2008.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)
CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. (9.ed.) São Paulo: Ouro sobre Azul, 2017.
HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. Tradução de Cid Knipel. São Paulo: Cosac Naify, 2010
LIMA, Luiz Costa (org.). A literatura e o leitor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva,
2002.
PAIVA, Aparecida (org). Literatura fora da caixa: O PNBE na escola - distribuição, circulação e leitura. São
Paulo: Unesp, 2012.



 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 

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

**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (pcc) , nos termos do item I, do artigo 12, parágrafo 
primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BERNARDES, José Augusto Cardoso (org.) História crítica da literatura portuguesa, vol. II 
[Humanismo e Renascimento]. Direção de Carlos Reis. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 
1999. 
DIAS, Ainda Fernanda (org.). História crítica da literatura portuguesa, vol. I [Idade Média]. 
Direção de Carlos Reis. Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 1998. 
PIRES, Maria Lucília Gonçalves e CARVALHO, José Adriano de História crítica da literatura 
portuguesa, vol. III [Maneirismo e Barroco]. Direção de Carlos Reis. Lisboa/São Paulo: 
Editorial Verbo, 2001. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira I Código: HL919

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de obras e autores significativos da literatura brasileira de suas origens ao fim do século XIX. Fundamentos
de Historiografia literária brasileira

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.

Disciplina: Literatura Portuguesa do Trovadorismo ao Arcadismo Código: HL 927 
Natureza:  
(  X) Obrigatória  
(    ) Optativa 

(  X ) Semestral      (   ) Anual (    ) Modular 

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

CH Total: 60 
CH semanal:  04 

Padrão (PD):  
60** 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 dos desenvolvimentos da literatura em língua portuguesa desde suas origens medievais, passando 
pelo Renascimento, Maneirismo, Barroco e Arcadismo. Leitura e discussão de autores e textos 
representativos de cada um destes momentos literários. 

Chefe de Departamento  ou Unidade equivalente:     Márcio Renato Guimarães 

Assinatura:  _______________________________________________________________________ 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BERARDINELLI, Cleonice. Estudos camonianos. 2ª ed. rev. e ampliada.  Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2000. 
CARVALHO, Maria do Socorro Fernandes de. Poesia de agudeza em Portugal. São Paulo: 
Humanitas Editorial; EDUSP; FAPESP, 2007. 
MONGELLI, Lênia Márcia. Fremosos cantares: antologia da lírica medieval 
galegoportuguesa. São Paulo: WVM Martins Fontes, 2009. 
SARAIVA, António José e LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa.  17ª ed. revista.  
Porto: Porto Editora, 1996. 
TAVANI, Giuseppe e LANCIANI, Giulia (org. e coord.). Dicionário da literatura medieval 
galega e portuguesa. 2ª ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1993.  



 
Ficha 1 (permanente) 

 
*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (pcc) , nos termos do item I, do artigo 12, 
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

GAY, Peter. Modernismo. O fascínio da heresia. De Baudelaire a Beckett e mais um pouco. 
São Paulo: Companhia das letras, 2009. 
GUIMARÃES, Fernando. Simbolismo, Modernismo e vanguardas. Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1982. 
JÚDICE, Nuno. A era de Orpheu. Lisboa: editorial Teorema, s/d. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

MARTINS, Fernando Cabral (org.). Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 
português. Lisboa: Editorial Caminho, 2008. 
MORNA, Fátima Freitas. A poesia de Orpheu. Lisboa: Editorial Comunicação, 1982. 
NEGREIROS, José de Almada. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 
PESSOA, Fernando. http://arquivopessoa.net/  
SÁ-CARNEIRO, Mário de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira I Código: HL919

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de obras e autores significativos da literatura brasileira de suas origens ao fim do século XIX. Fundamentos
de Historiografia literária brasileira

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.

Disciplina: Modernidade e Modernismo na Literatura Portuguesa Código: HL 928 
Natureza:  
( X) Obrigatória  
(    ) Optativa 

(  X ) Semestral      (   ) Anual (    ) Modular 

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

CH Total: 60 
CH semanal:  04 

Padrão (PD):  
60** 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 do modernismo português através de autores e obras representativos desse movimento. Conceitos de 
modernidade. O modernismo português em relação a manifestações literárias em outros países. 

Chefe de Departamento  ou Unidade equivalente:     Márcio Renato Guimarães 

Assinatura:  _______________________________________________________________________ 



 
Ficha 1 (permanente) 

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

**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (pcc) , nos termos do item I, do artigo 12, parágrafo 
primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

REIS, Carlos (Org.). História Crítica da Literatura Portuguesa [vários volumes]. Lisboa:  
Verbo, 199-. 
SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. História da Literatura Portuguesa. 15ª Ed.  
Lisboa/Porto: Porto Editora, 1989. 
WATT, Ian. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BENJAMIN, Walter. O Narrador – Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Obras 
escolhidas I. Magia, técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense, 1996. CANDIDO, 
Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1976. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento de Literatura e Linguística

Ficha 1 (permanente)
Disciplina: Literatura Brasileira I Código: HL919

Natureza:
( X ) Obrigatória
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não tem
Co-requisito: Não

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

CH Total: 60
CH semanal: 04

Padrão (PD):

60**
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)

Estudo de obras e autores significativos da literatura brasileira de suas origens ao fim do século XIX. Fundamentos
de Historiografia literária brasileira

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
**OBS (2): 45 horas padrão + 15 horas padrão de prática como componente curricular (PCC), nos termos do item I, do artigo 12,
parágrafo primeiro, da Resolução 02/2015-CP-CNE.

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.

Disciplina:  Narrativa de Ficção Portuguesa – do século XIX à contemporaneidade Código: HL 929 
Natureza:  
(  X ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

(  X ) Semestral      (   ) Anual (    ) Modular 

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

CH Total: 60 
CH semanal:  04 

Padrão (PD):  
60** 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)  

Leitura e análise de textos de prosa ficcional dos séculos XIX, XX e XXI. Constituição da ficção 
portuguesa contemporânea a partir de seus vínculos com a produção literária do século XIX. Conceitos de 
modernidade. Teoria da narrativa. 

Chefe de Departamento  ou Unidade equivalente:    Márcio Renato Guimarães 

Assinatura:  _______________________________________________________________________ 



ARNAUT, Ana Paula. Post-modernismo no romance português contemporâneo - fios de 
Ariadne, máscaras de Proteu. Coimbra: Almedina, 2002. 
BAUMAN, Zygmund. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 
BERMAN, Marshall. Introdução. Tudo que é sólido desmancha no ar – a aventura da 
modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 



 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Língua Polonesa 1 Código: HPAC0400 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

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

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD):0  

Laboratório 
(LB): 60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Introdução ao estudo da língua polonesa em nível iniciante a partir de situações de comunicação 

em que se empregue um registro de língua comum e frequente, com o objetivo de explorar, por 

meio de atividades de compreensão e de produção oral e escrita, o sistema fonológico da língua, 

algumas estruturas sintáticas de nível básico, um vocabulário de uso corrente e alguns elementos 

de 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 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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A1, A2. Kraków: Universitas, 2008 
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Língua Polonesa 2 Código: HPAC0401 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x  Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0400 
Co-requisito: não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD):0  

Laboratório 
(LB): 60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Desenvolvimento do estudo de língua polonesa em nível iniciante a partir de situações de 

comunicação inéditas em que se empregue um registro de língua comum e frequente, visando 

aperfeiçoar, por meio de atividades de compreensão e de produção oral e escrita, o domínio do 

sistema fonológico da língua, bem como ampliar o vocabulário, adquirir novas estruturas sintáticas 

e descobrir novos aspectos 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 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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gramatyczne dla cudzoziemców : poziomy średni B2 zaawansowany C1. Kraków: Universitas, 

2006. 
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A1, A2. Kraków: Universitas, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Língua Polonesa 3 Código: HPAC0402 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0401 

Co-requisito: não há 

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

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo da língua polonesa em nível elementar a partir de diversas situações de comunicação, de 

modo que, por meio da prática integrada da compreensão e da produção oral e escrita, o estudante 

adquira formas e estruturas linguísticas mais complexas, bem como condições para expressar 

diferentes conceitos e noções, para argumentar em nível básico e para desenvolver a sua 

competência intercultural. 

 

 

 

 

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. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Língua Polonesa 4 Código: HPAC0403 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

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

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

Ampliação dos conhecimentos de língua polonesa a partir de diversas situações de comunicação 

e por meio da prática integrada da compreensão e da produção oral e escrita, sistematizando 

formas e estruturas linguísticas de nível elementar, ampliando o vocabulário e a competência 

intercultural. 

 

 

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: Língua Polonesa 5 Código: HPAC0404 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0403 

Co-requisito: não há 

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

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB):60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo da língua polonesa a partir de situações de comunicação de diversos níveis socioculturais, 

por meio da prática integrada da compreensão e da produção oral e escrita visando ao uso do 

idioma em nível independente.  

 

 

 

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: Língua Polonesa 6 Código: HPAC0405 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 

Co-requisito: - não há 

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

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB):60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo da língua polonesa, com o objetivo de permitir que o estudante alcance eficiência 

comunicativa em variados gêneros textuais e conversacionais, ampliando sua independência no 

uso do idioma. 

 

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: Língua Polonesa 7 Código: HPAC0406 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0405 
Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB):60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Aprofundamento dos conhecimentos de língua polonesa a partir de situações de comunicação de 

diversos níveis socioculturais, por meio da prática integrada da compreensão e da expressão oral 

em nível intermediário, com ênfase nos aspectos fonológicos, lexicais e gramaticais típicos da 

oralidade. 

 

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: Língua Polonesa 8 Código: HPAC0407 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0406 
Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 60 
*60h práticas (PCC) 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 60 

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

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Consolidação dos conhecimentos de língua polonesa adquiridos mediante trabalho com situações de 

comunicação de diversos níveis socioculturais, por meio da prática integrada da compreensão e da 

produção oral e escrita, promovendo a tomada de consciência, por parte dos alunos, sobre o funcionamento 

da 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: Compreensão e Expressão Oral em Polonês 1 Código: HPAC0408 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: não há 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) 

 

Prática de compreensão e expressão oral em língua polonesa em nível iniciante com base em 

textos e materiais audiovisuais autênticos. 

 

 

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 de Leitura em Polonês Código: HPAC0410 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito:  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) 

 

Prática de leitura em polonês, realizada mediante o acesso a diferentes gêneros textuais, de fontes 

e temáticas variadas, contemplando, entre outros, assuntos atuais como questões étnico-raciais, 

migrações populacionais, gênero, sexualidade e meio ambiente. Por meio desses textos, não 

muito extensos, propõe-se também uma reflexão sobre o processo de leitura em língua estrangeira 

e a identificação dos diferentes elementos que compõem e caracterizam os gêneros textuais 

trabalhados na disciplina.  

 

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: Gramática Contrastiva Polonês/Português 1 Código: HPAC0413 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 

optativa para os demais bacharelados e 

licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: 

HPAC0403 

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) 

Introdução aos princípios da linguística contrastiva. Estudo do sistema fonológico do polonês em 

contraste com o do português.  

 

 

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. 

Ministério da Educação  
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Setor de Ciências  Humanas 
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

DURÃO, A. B. A. B. (org.) Linguística Contrastiva: teoria e prática. Londrina: Moriá, 2004. 

OSTASZEWSKA, D.; TAMBOR, J. Fonetyka i fonologia wspólczesnego jezyka polskiego. 

Warszawa: PWN, 2012. 

SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto: 2002. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

FERNÁNDEZ, I. G. M. E. (2003). Linguística contrastiva e ensino/aprendizagem 

de línguas estrangeiras na atualidade: algumas relações. Disponível em http://www.uel.br 

/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4528. Acesso em: 12/07/2017. 

HORA, D; MATZENAUER, C. L. Fonologia, fonologias: uma introdução. São Paulo: Contexto: 

2017. 

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

MACIOLEK, M.; TAMBOR, J. Gloski polskie: przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i 

nauczycieli uczacych sie jezyka polskiego jako obcego. Katowice: Gnome: 2012. 

MADELSKA, L., WARCHOŁ-SCHLOTTMANN, M.  Odkrywamy język polski. Kraków: Prolog, 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução à Literatura Polonesa 1 Código: HPAC0450 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(  x  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
Modalidade:  (  ) Presencial   (  ) Totalmente EaD    ( 

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

CH Total: 30 

*15 teóricas 

*15 práticas 

(PCC) 

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)  

Estudos da história e periodização da literatura polonesa. Literatura polonesa traduzida no 
Brasil. Estudos de romance, conto, novela e outras formas de narrativa. Estudos de autores 
representativos da literatura polonesa 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.  



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 

 

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

 
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) 
 
GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
MILOSZ, C.; RÓŻEWICZ, T; SZYMBORSKA, W ;HERBERT, Z. Quatro poetas 
poloneses.  Tradução e prefácio de Henryk Siewierski e José Santiago Naud. Curitiba: 
Secretaria de Estado da Cultura, 1994. 
LEM, Stanisław. Solaris. Trad. Eneida Favre. São Paulo: Aleph, 2017. 
SCHULZ, Bruno. Ficção completa. Trad. Henryk Siewierski. São Paulo: Cosac & Naify, 
2012. 
SZYMBORSKA, Wisława.  Amor feliz e outros poemas. Tradução Regina Przybycień. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
 



 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa dos séculos XX e XXI Código: HPAC0451 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: HPAC0404 
e 
HPAC0450 

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)  

 
História e periodização da Literatura Polonesa nos séculos XX e XXI. Estudo de autores significativos do século XX 
e XXI. 

 
 

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.  

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



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
BURKOT, Stanislaw.  Literatura polska 1939-2009. Warszawa:Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2010 
DEDECIUS, Karl (org.). Poezja tom 1 i 2 - Panorama literatury polskiej XX 
wieku. Varsóvia: Noir sur blanc, 2001. 
MIŁOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. 
Cracóvia: Znak, 2010 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2017 
KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa PWN, 
2018. 
MIŁOSZ, Czeslaw. 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. 
ŚWIĘCH, Jerzy, Literatura polska w latach II wojny światowej. 
Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 
ŚWIĘCH, Jerzy, Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 
Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 
 
 



 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa do século XIX Código: HPAC0452 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: HPAC0406 
e HPAC0451 

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)  

 
História e periodização da Literatura Polonesa no século XIX. Estudo de autores representativos do romantismo e 
do positivismo. 

 
 

 

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) 
 
 
BORKOWSKA, Grażyna. Pozytywiści i inni; wydanie 2., dodruk. Warszawa: 
PWN, 2007. 
BRAUN, Kazimierz. Kieszonkowa historia teatru polskiego. Lublin: 
Norbertinum, 2003. 
MIŁOSZ, Czesław. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. 
Kraków: Znak, 2010. 
SIWICKA, Dorota. Romantyzm 1822-1863; wydanie 4. Warszawa: PWN, 2002. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BERKAN-JABŁOŃSKA, Maria; STELMASZCZYK, Barbara (red.). Przygody 
romantycznego "Ja". Idee – strategie twórcze – rezonanse. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.  
FALKOWSKI, Stanisław; STĘPIEŃ, Paweł. Ciężkie norwidy, czyli subiektywny 
przewodnik po literaturze polskiej. Warszawa: Świat książki, 2009. 
JANION, Maria; ŻMIGRODZKA, Maria. Romantyzm i historia. Gdańsk: 
słowo/obraz/terytoria, 2001. 
KUZIAK, Michał. Inny Mickiewicz. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2013. 
___ (red.). Romantyzm i nowoczesność. Kraków: Universitas, 2009. 
MAJCHROWSKI, Zbigniew. Mickiewicz i wiek XX. Gdańsk: Słowo/Obraz 
Terytoria, 2006. 
MARKIEWICZ, Henryk. Pozytywizm; wydanie 6. Warszawa: PWN, 2002. 
TOKARCZUK, Olga. Lalka i perła. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.  
WITKOWSKA, Alina; PRZYBYLSKI, Ryszard. Romantyzm; wydanie 8. 
Warszawa: PWN, 2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução aos Estudos de Cultura Polonesa Código: HPAC0480 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) 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)  

 
Apresentação de alguns elementos da cultura polonesa, introduzindo o estudo 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 por meio de uma abordagem 
intercultural. 

 

 
 
 

 
 

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: Projetos de Aprendizagem em Polonês 1 Código: HPAC0503 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) 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)  

 
Disciplina dedicada à investigação de percursos formativos individualizados e ao aprofundamento no universo da 
pesquisa acadêmica em um dos quatro principais temas do curso de Letras Polonês: língua polonesa, literatura 
polonesa, cultura polonesa ou polônica e ensino do idioma polonês e  da sua cultura 

 
 

 

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: Projetos de Aprendizagem em Polonês 2 Código: HPAC0504 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) 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)  

 
Disciplina dedicada à continuação da investigação de percursos formativos individualizados e ao aprofundamento no 
universo da pesquisa acadêmica em um dos quatro principais temas do curso de Letras Polonês: língua polonesa, 
literatura polonesa, cultura polonesa ou polônica e ensino do idioma polonês e  da sua cultura. 

 
 

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: Introdução à Literatura Polonesa 2 Código: HPAC0512 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

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

CH Total: 30 

*15 teóricas 

*15 práticas 

(PCC) 

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)  

Estudos da história e periodização da literatura polonesa. Literatura polonesa traduzida no 
Brasil. Estudos de formas poéticas e dramáticas. Estudos de autores representativos da 
literatura polonesa 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.  

 



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 

 

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

 
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) 
 
GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
MILOSZ, C.; RÓŻEWICZ, T; SZYMBORSKA, W ;HERBERT, Z. Quatro poetas 
poloneses.  Tradução e prefácio de Henryk Siewierski e José Santiago Naud. Curitiba: 
Secretaria de Estado da Cultura, 1994. 
LEM, Stanisław. Solaris. Trad. Eneida Favre. São Paulo: Aleph, 2017. 
SCHULZ, Bruno. Ficção completa. Trad. Henryk Siewierski. São Paulo: Cosac & Naify, 
2012. 
SZYMBORSKA, Wisława.  Amor feliz e outros poemas. Tradução Regina Przybycień. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
 



  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 

 

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

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa em Tradução 1 Código: HPAC0513 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

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

CH Total: 30 

*15 teóricas 

*15 práticas 

(PCC) 

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)  

Apresentação introdutória ao panorama da literatura polonesa traduzida ao português. Uma 
breve apresentação da história da literatura polonesa.  Estudos de autores representativos da 
literatura polonesa 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.  
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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) 
 
Aproximações: Europa do Leste em Língua Portuguesa, Brasília: Lisboa, No. 1-4, 1987-
1990. 
ASCHER, Nelson. Poesia alheia. 124 poemas traduzidos.Org. e trad. Nelson Ascher. Rio 
de Janeiro: Imago, 1998. 
DREWNO, Agnieszka (org.). Tuwim. Varsóvia: Babel Studio, 2013. 
FICOWSKI, Jerzy. A leitura das cinzas. Tradução e organização Piotr Kilanowski. Belo 
Horizonte-Veneza: Âyiné, 2018.   
FINK, Ida. A viagem.Trad. Marcelo Paiva de Souza. Rio de Janeiro: Imago, 1998. 
GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
HERBERT, Zbigniew. A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito. Seleção e 
organização Danuta Opacka-Walasek e Piotr Kilanowski. Tradução de Piotr Kilanowski. 
Katowice: Gnome, 2016. 
HERBERT Zbigniew. O Senhor Cogito. Anotações da casa morta. São Paulo: Demônio 
Negro, 2019. 
HERBERT, Zbigniew. Um bárbaro no jardim. Trad. De Henryk Siewierski. Belo Horizonte: 
Âyiné, 2018. 
JOVANOVIĆ, Aleksandar. Céu vazio. 63 poetas eslavos. Org., est. intr., notas e trad. 
Aleksandar Jovanović. São Paulo: Hucitec, 1996. 
KAPUSCINSKI, Ryszard. O imperador. Trad. Tomasz Barciński. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2005. 
KILANOWSKI, Piotr. Queria permanecer fiel à clareza incerta- sobre a poesia de Zbigniew 
Herbert .Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Literatura, Florianópolis, 
2018. 
KORCZAK, Janusz. O diário do gueto. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
LEM, Stanisław. Solaris. Trad. Eneida Favre. São Paulo: Aleph, 2017. 
MENDONÇA, Vanderley (org.). Lira argenta. São Paulo: Demônio Negro, 2017. 
MICKIEWICZ, Adam. Adam Mickiewicz: um poeta peregrino. Poemas selecionados 
traduzidos por Mariano Kawka, Machado de Assis, Marcelo Paiva de Souza, José 
Santiago Naud. Org. por Henryk Siewierski. Brasília: Oficina Editorial do Instituto de 
Letras, UnB, 1998. 
MIŁOSZ, Czesław. Não mais. Trad. e org. Henryk Siewierski e Marcelo Paiva de Souza. 
Brasília: Editora UnB, 2003. 
MIŁOSZ, Czesław. O testemunho da poesia: seis conferências sobre as aflições de nosso 
século. Trad. Marcelo Paiva de Souza, Curitiba: Editora UFPR, 2012.  
MIŁOSZ, Czesław, RÓŻEWICZ, Tadeusz, SZYMBORSKA, Wisława, HERBERT, Zbigniew 
(1994) Quatro poetas poloneses. Tradução e prefácio Henryk Siewierski e José Santiago 
Naud. Curitiba: Secretaria do Estado da Cultura.  
NORWID, Cyprian. O Piano de Chopin. Trad. de Marcelo Paiva de Souza e Henryk 
Siewierski. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. 
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SCHULZ, Bruno. Ficção completa. Trad. Henryk Siewierski. São Paulo: Cosac & Naify, 
2012. 
SIEWIERSKI, Henryk e SOUZA, Marcelo Paiva de. A moderna poesia da Polônia 
(antologia). Poesia Sempre, v. 30, Rio de Janeiro, 2009, p. 31-92.  
SZLENGEL, Władysław. A janela para o outro lado. Poemas do gueto de Varsóvia. 
Organização, tradução e notas de Piotr Kilanowski. Fortaleza: Dybbuk, 2018.  
SZCZYPIORSKI, Andrzej. A bela Senhora Seidenman. Trad. Henryk Siewierski. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2007. 
SZYMBORSKA, Wisława. Amor feliz. Seleção, tradução e prefácio de Regina Przybycien. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
SZYMBORSKA, Wisława. Poemas. Seleção, tradução e prefácio de Regina Przybycien. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna. Eu construía a barricada. Tradução, organização e introdução 
de Piotr Kilanowski. Curitiba: Dybbuk, 2017. 
TOKARCZUK, Olga. Os vagantes. Trad. Tomasz Barciński. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 
2014. 
VÁRIOS, Contos polacos. Trad. José Saramago. Lisboa: Editorial Estampa, 1977. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa em Tradução 2 Código: HPAC0514 

Natureza:  

( x ) Obrigatória (pode ser ofertada como 
optativa para os demais bacharelados e 
licenciaturas do curso de Letras) 

(   ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

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

CH Total: 30 

*15 teóricas 

*15 práticas 

(PCC) 

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)  

Panorama da literatura polonesa traduzida ao português. História da recepção da literatura 
polonesa em português. Apresentação de autores traduzidos e de tradutores. Estudos de 
autores representativos da literatura polonesa 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.  
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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) 
 
Aproximações: Europa do Leste em Língua Portuguesa, Brasília: Lisboa, No. 1-4, 1987-
1990. 
ASCHER, Nelson. Poesia alheia. 124 poemas traduzidos.Org. e trad. Nelson Ascher. Rio 
de Janeiro: Imago, 1998. 
DREWNO, Agnieszka (org.). Tuwim. Varsóvia: Babel Studio, 2013. 
FICOWSKI, Jerzy. A leitura das cinzas. Tradução e organização Piotr Kilanowski. Belo 
Horizonte-Veneza: Âyiné, 2018.   
FINK, Ida. A viagem.Trad. Marcelo Paiva de Souza. Rio de Janeiro: Imago, 1998. 
GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
HERBERT, Zbigniew. A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito. Seleção e 
organização Danuta Opacka-Walasek e Piotr Kilanowski. Tradução de Piotr Kilanowski. 
Katowice: Gnome, 2016. 
HERBERT Zbigniew. O Senhor Cogito. Anotações da casa morta. São Paulo: Demônio 
Negro, 2019. 
HERBERT, Zbigniew. Um bárbaro no jardim. Trad. De Henryk Siewierski. Belo Horizonte: 
Âyiné, 2018. 
JOVANOVIĆ, Aleksandar. Céu vazio. 63 poetas eslavos. Org., est. intr., notas e trad. 
Aleksandar Jovanović. São Paulo: Hucitec, 1996. 
KAPUSCINSKI, Ryszard. O imperador. Trad. Tomasz Barciński. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2005. 
KILANOWSKI, Piotr. Queria permanecer fiel à clareza incerta- sobre a poesia de Zbigniew 
Herbert .Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Literatura, Florianópolis, 
2018. 
KORCZAK, Janusz. O diário do gueto. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
LEM, Stanisław. Solaris. Trad. Eneida Favre. São Paulo: Aleph, 2017. 
MENDONÇA, Vanderley (org.). Lira argenta. São Paulo: Demônio Negro, 2017. 
MICKIEWICZ, Adam. Adam Mickiewicz: um poeta peregrino. Poemas selecionados 
traduzidos por Mariano Kawka, Machado de Assis, Marcelo Paiva de Souza, José 
Santiago Naud. Org. por Henryk Siewierski. Brasília: Oficina Editorial do Instituto de 
Letras, UnB, 1998. 
MIŁOSZ, Czesław. Não mais. Trad. e org. Henryk Siewierski e Marcelo Paiva de Souza. 
Brasília: Editora UnB, 2003. 
MIŁOSZ, Czesław. O testemunho da poesia: seis conferências sobre as aflições de nosso 
século. Trad. Marcelo Paiva de Souza, Curitiba: Editora UFPR, 2012.  
MIŁOSZ, Czesław, RÓŻEWICZ, Tadeusz, SZYMBORSKA, Wisława, HERBERT, Zbigniew 
(1994) Quatro poetas poloneses. Tradução e prefácio Henryk Siewierski e José Santiago 
Naud. Curitiba: Secretaria do Estado da Cultura.  
NORWID, Cyprian. O Piano de Chopin. Trad. de Marcelo Paiva de Souza e Henryk 
Siewierski. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. 
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SCHULZ, Bruno. Ficção completa. Trad. Henryk Siewierski. São Paulo: Cosac & Naify, 
2012. 
SIEWIERSKI, Henryk e SOUZA, Marcelo Paiva de. A moderna poesia da Polônia 
(antologia). Poesia Sempre, v. 30, Rio de Janeiro, 2009, p. 31-92.  
SZLENGEL, Władysław. A janela para o outro lado. Poemas do gueto de Varsóvia. 
Organização, tradução e notas de Piotr Kilanowski. Fortaleza: Dybbuk, 2018.  
SZCZYPIORSKI, Andrzej. A bela Senhora Seidenman. Trad. Henryk Siewierski. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2007. 
SZYMBORSKA, Wisława. Amor feliz. Seleção, tradução e prefácio de Regina Przybycien. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
SZYMBORSKA, Wisława. Poemas. Seleção, tradução e prefácio de Regina Przybycien. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna. Eu construía a barricada. Tradução, organização e introdução 
de Piotr Kilanowski. Curitiba: Dybbuk, 2017. 
TOKARCZUK, Olga. Os vagantes. Trad. Tomasz Barciński. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 
2014. 
VÁRIOS, Contos polacos. Trad. José Saramago. Lisboa: Editorial Estampa, 1977. 
 

 



[Digite texto] 

 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Narrativa Antiga Código: HPAC0700 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito:  Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 

15h PCC)1 

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

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 

Estudo de subgêneros narrativos e autores de poemas épicos, prosa ficcional ou congêneres pertencentes às 

tradições antigas da Grécia, de Roma e seu entorno. Relações com outras tradições antigas. Recepção desse 

acervo literário em diversas culturas. 
 

 
 

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. 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o 

inciso I do § 1° do Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo 

com o inciso III do § 1° do Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 
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[Digite texto] 

 

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. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
HOMERO. Ilíada. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2011. 
 
HOMERO. Odisseia (em versos). Trad. de Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. 
 
PETRÔNIO. Satyricon. Trad. de S. B. Bianchet. Belo Horizonte: Crisálida, 2004. 
 
VASCONCELLOS, P. S. et al. (orgs.). Eneida brasileira: tradução poética da epopéia de Públio Virgílio 
Maro, por Manuel Odorico Mendes. Campinas: Editora da Unicamp, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética (a teoria do romance). São Paulo: UNESP, 1993. 
 
BRANDÃO, J. L. Antiga Musa (arqueologia da ficção). Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2005. 
 
CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira (momentos decisivos). 3. ed. São Paulo: Livraria Martins, 
1969.  
 
CÁRITON. Quéreas e Calírroe. Trad. M. de F. de Sousa e Silva. Lisboa: Cosmos, 1996. 
 
DENECKE, W. Classical World Literatures: Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons. Oxford: Oxford 
University Press, 2014.     
 
HARDWICK, L. Reception Studies. Oxford: Oxford University Press, 2003 (Greece and Rome New Surveys 
in the Classics, No. 33). 
 
HIGHET, G. La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 1954. 
 
IPIRANGA JÚNIOR, P. Fragmentos e tópoi biográficos nos séculos V e IV a. c. Classica, São Paulo, v. 27, 
2015, p. 121-145. 
 
HESÍODO. Os trabalhos e os dias. Edição, tradução, introdução e notas de Alessandro Rolim de Moura. 
Curitiba: Segesta, 2012. 
 
LUCIANO. Uma história verídica. Trad. C. Mangueijo. Lisboa: Inquérito, s.d.  
 
MORGAN, J. R.; STONEMAN, R. (Eds.) Greek fiction, the Greek novel in context. London: Routledge, 1994. 
 
OVÍDIO. Metamorfoses. Tradução de Mauri Furlan, Zilma Gesser Nunes et alii. Florianópolis: Edufsc, 2017. 
 
PEREIRA, J. F. Xenofonte, Ciropedia. Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 1956. 
 
PRANDI, R. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
ROLIM DE MOURA, A. ‘Love of War’ and ‘Fierce Tigresses': Statius, Lucan and Anchieta’s De Gestis Mendi 
de Saa. New Voices in Classical Reception Studies, vol. 11, 2016, p. 1-17, disponível em 
http://fass.open.ac.uk/sites/fass.open.ac.uk/files/files/new-voices-journal, último acesso em 20.04.2018. 
 
SIN-LEQI-UNNINNI. Ele que o abismo viu: Epopeia de Gilgámesh. Tradução do acádio, introdução e 
comentários de Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

http://fass.open.ac.uk/sites/fass.open.ac.uk/files/files/new-voices-journal/issue11/rolim-de-moura.pdf


[Digite texto] 

 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Filologia e Poética Clássicas Código: HPAC0703  

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 60 

(45h teóricas e 

15h PCC)1 

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

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 

Estudo de subgêneros e autores relacionados à filologia (em sentido amplo) e à poética na Antiguidade greco-romana e seu 

entorno: a crítica literária, a crítica textual, a gramática antiga, as reflexões linguísticas na Antiguidade, a retórica antiga, a 

filosofia quando trata de temas de linguagem e congêneres. Relações com outras tradições antigas. Recepção desse acervo 

literário em diversas culturas. 

 
 

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 

 
1 Da carga total de 60 horas, 15 horas correspondem à prática como componente curricular (PCC, de acordo com o 

inciso I do § 1° do Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15) e 45 horas são de atividades formativas (de acordo 

com o inciso III do § 1° do Art. 13 da Resolução CNE/CP/MEC n° 02/15). 

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



[Digite texto] 

 

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. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 1992. 
 
CHAPANSKI, G. Uma tradução da Tekhne Grammatike, de Dionísio Trácio, para o português. Dissertação 
(Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003. 
 
PLATÃO. Diálogos. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: UFPA, 1973. 
 
REYNOLDS, L. D.; WILSON, N. G. Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y 
latina. Trad. M. Sánchez Mariana. Madrid: Gredos, 1986. 
 

SCATOLIN, A. Cícero. “Do orador” 1.78-122. Translatio, Porto Alegre, v. 10, p. 79-89, 2015.  
 
——. Cícero, Do orador 1.122-159. Nuntius Antiquus, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 264-287, 2016.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
ALEXANDRE JR., M. et al. Aristóteles, Retórica. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998. 
 
ALSINA, J. Teoría literaria griega. Madrid: Gredos, 1991. 
 
BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de Filologia Românica. Vol. I. São Paulo: Edusp, 2005. 
 
BASSETTO, Bruno Fregni. Elementos de Filologia Românica. Vol. II. São Paulo: Edusp, 2010. 
 
BRANDÃO, B. G. S. L. Ascensão e discurso em Plotino. Kriterion (UFMG, Impresso), Belo Horizonte, v. 55, 
p. 515-530, 2014. 
 
DICKEY, E. Ancient Greek scholarship: a guide to finding, reading, and understanding scholia, 
commentaries, lexica, and grammatical treatises, from their beginnings to the Byzantine period. Oxford: 
Oxford University Press, 2007. 
 
FARRELL, Joseph. Latin Language and Latin Culture: from ancient to modern times. Cambridge: University 
Press, 2001. 
 
ILARI, Rodolfo. Lingüística Românica. São Paulo: Ática, 1997. 
 
NEVES, M. H. de M. A vertente grega da gramática tradicional. São Paulo: Hucitec/UNB, 1987. 
 
PASQUALI, G. Storia della tradizione e critica del testo. 2. ed. Firenze: Le Monnier, 1952.     
 
PEREIRA, M. A. Quintiliano gramático: o papel do mestre de Gramática na Institutio oratoria. 2 ed. São 
Paulo: Associação Editorial Humanitas FFLCH-USP, 2006. 
 
PFEIFFER, R. Historia de la Filología Clásica: desde los comienzos hasta el final de la época helenística. 
Madrid: Gredos, 1968. 
 
ROBINS, R. H. Pequena história da linguística. Tradução de Luiz Martins Monteiro. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1983. 
 
WEST, M. L. Crítica textual e técnica editorial aplicável a textos gregos e latinos. Trad. de A. M. R. Rebelo. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
 
 

http://lattes.cnpq.br/1448608601486631


  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Prática de Ensino

 

 

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Didática  Código: EM 204

 Natureza: 

 (  X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:   Correquisito:   Modalidade: (x) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) *CH em EAD: ______

CH Total: 60

CH Semanal:
04 

 

Padrão (PD):
60

 

Laboratório
(LB):  Campo (CP):  Estágio (ES):  Orientada (OR):  Prática Específica

(PE): 
Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

 

 

 

O conhecimento didático e suas relações com as demais áreas do conhecimento. A produção do conhecimento didático. Educação, escolarização e
formalização da ação didática. Os sujeitos da educação. A formação docente e suas especificidades no mundo contemporâneo. A ação didática.

 

 

 

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por LAURO HELENO DA COSTA PEREIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 14/10/2019, às
14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
18/11/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2214660 e o código CRC 80648302.



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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

DUSSEL, Inés; CARUSO, Marcelo. A invenção da sala de aula. Uma genealogia das
formas de ensinar. São Paulo: Moderna, 2003.
LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Didática: o ensino e suas relações. Campinas:
Papirus, 2006.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

GRUPO TRANSVERSAL (FE-UNICAMP). Educação menor: conceitos e
experimentações. 2. ed. Curitiba: Appris, 2015.
LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth (Orgs.). Currículo: debates
contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2010.
MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera. Currículo – Políticas e Práticas. Campinas:
Papirus, 2013.
OLIVEIRA, Maria Rita Neto e ANDRADE, Marli Elisa (Orgs.). Alternativas do ensino de
Didática. Campinas: Papirus, 1997.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Metodologia de Ensino de Línguas Estrangeiras  Código: EM294

 Natureza: 

 (  x ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:   Co-requisito:   Modalidade: (  x  ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 60

 CH Semanal:
04 

 

Padrão (PD): 

30 h teóricas 30
h práticas
(componente
curricular)

 

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

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

 

Concepções teórico-metodológicas de sujeito, linguagem e aprendizagem. Histórico e análise crítica de métodos, abordagens e perspectivas de ensino de
línguas estrangeiras. Análise da situação do ensino das línguas estrangeiras na realidade educacional brasileira. 

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

Documento assinado eletronicamente por LAURO HELENO DA COSTA PEREIRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 14/10/2019, às
14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
18/11/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2214666 e o código CRC AE2EA06B.

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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Tradução (do Russo): Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016 [1950].

BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. BRASIL.
Parâmetros curriculares nacionais - ensino médio: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF,1999.

______. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.

______. Base Nacional Comum Curricular: terceira versão do documento. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: língua estrangeira. Paraná, 2008. Curitiba,
SEED, 2008.

TILIO, Rogerio & FERREIRA, A. de Jesus (org.). Inovações e desafios na produção de materiais didáticos para o ensino de línguas. Campinas, SP:
Pontes Editores, 2017.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução,
notas e glossário: Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2017 [1929].
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo/SP: Editora Parábola, 1996.

CORACINI, M. J. Língua estrangeira e Língua Materna: uma questão de sujeito e identidade._______________ (org). In: _. Identidade e Discurso:
(des)construindo subjetividades. Chapecó: Argos Editora Universitária, 2003.

FIDALGO, S. S. A avaliação na escola: um histórico de exclusão social-escolar ou uma proposta sociocultural para a inclusão?. Rev. Brasileira de
Linguística Aplicada, v. 6, n. 2, p.15-31, 2006.

CORACINI, M. J. Língua materna-estrangeira: entre saber e conhecer. ____________(org). In ___. A celebração do outro: arquivo, memória e
identidade: línguas (materna e estrangeira), plurilinguismo e tradução. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.

LIMA, M. S. Vozes da sala de aula: interação em língua estrangeira. In.: INDUSKY, F. Discurso, Memória e Identidade. Porto Alegre: Editora Sagra
Luzzatto, 2000.

SALOMÃO, A. C. B. O componente cultural no ensino e aprendizagem de línguas: desenvolvimento histórico e perspectivas na contemporaneidade.
Trabalhos de Linguística Aplicada, Campinas, n(54.2): 361-392, jul./set. 2015.

PICANÇO, Deise Cristina de Lima. História, memória e ensino de espanhol (1942-1990): as interfaces do ensino da língua espanhola como disciplina
escolar a partir da memória de professores, métodos de ensino e livros didáticos no contextos das reformas educacionais. Curitiba: Ed. da UFPR, 2003.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Prática de Docência em Língua Portuguesa I: Ensino Fundamental II  Código: EM295

 Natureza: 

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

 Pré-requisito: Não há  Correquisito: Não há  Modalidade: ( X ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD*:_______

CH Total: 90

CH Semanal: 6 

 

Padrão (PD): 0

 

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

(PE): 0

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):
90

EMENTA 

 

O respectivo contexto educacional. Diretrizes curriculares e demais documentos norteadores relativos ao Ensino Fundamental II. Construção de reflexão
sobre metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura a partir dos textos de fundamentação teórica da área e da realidade vivenciada no campo de
estágio. Elaboração e execução de plano de aula para enfrentamento didático-metodológico das situações observadas em campo.

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SILVA VELOSO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/11/2019, às
08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
27/11/2019, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2335657 e o código CRC 1771D3C0.

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.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

COLOMER, T. A formação do leitor literário. São Paulo: Global, 2003.

FARACO, C.A.; ZILLES, A.M.S. (Orgs.). Pedagogia da variação linguística – língua, diversidade e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem – problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora
34, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016.

BATISTA, A.A.G. Aula de português – discurso e saberes escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FARACO, C.A.; VIEIRA, F.E. Gramáticas brasileiras – com a palavra, os leitores. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MORAIS, A.G. (Org.) O aprendizado da ortografia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

NEVES, M.H.M. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. São Paulo: Contexto, 2003.

PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. Campina Grande: Bagagem, 2007.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Prática de Docência em Língua Portuguesa II: Ensino Médio  Código: EM296

 Natureza: 

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

 Pré-requisito: Não há  Correquisito: Não há  Modalidade: ( X ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD*:_______

CH Total: 90

CH Semanal: 6

 

Padrão (PD): 0

 

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

(PE): 0

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):
90

EMENTA 

 

O respectivo contexto educacional. Diretrizes curriculares e demais documentos norteadores relativos ao Ensino Médio. Construção de reflexão sobre
metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura a partir dos textos de fundamentação teórica da área e da realidade vivenciada no campo de
estágio. Elaboração e execução de plano de aula para enfrentamento didático-metodológico das situações observadas em campo.

 

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SILVA VELOSO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/11/2019, às
08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
27/11/2019, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2335662 e o código CRC 74BC8007.

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.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

ABREU, M. Cultura letrada – literatura e leitura. São Paulo: Editora UNESP, 2006

FARACO, C.A.; ZILLES, A.M.S. (Orgs.). Pedagogia da variação linguística – língua, diversidade e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem – problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora
34, 2017.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2016.

BATISTA, A.A.G. Aula de português – discurso e saberes escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.) Português no Ensino Médio e formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

COLOMER, T. A formação do leitor literário. São Paulo: Global, 2003.

FARACO, C.A.; VIEIRA, F.E. Gramáticas brasileiras – com a palavra, os leitores. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MORAIS, A.G. (Org.) O aprendizado da ortografia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

NEVES, M.H.M. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. São Paulo: Contexto, 2003.

PINHEIRO, H. Poesia na sala de aula. Campina Grande: Bagagem, 2007.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina:  Prática de Docência em Língua Estrangeira Moderna I: Polonês  Código: EM313

 Natureza: 

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

 Pré-requisito: EM294  Correquisito:  Modalidade: ( X ) Presencial      (   ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD*:_______

CH Total: 90

CH Semanal:
6 

 

Padrão (PD): 0

 

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

(PE): 0

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):
90

EMENTA 

O respectivo contexto educacional. Documentos norteadores do ensino de língua estrangeira. Construção de reflexão sobre metodologia do ensino de
língua polonesa para público de Ensino Fundamental e Médio, a partir dos textos de fundamentação teórica da área e da realidade vivenciada no campo de
estágio. Análise e elaboração de material didático. Elaboração e execução de plano de aula para enfrentamento didático-metodológico das situações
observadas em campo.

 

 

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SILVA VELOSO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/12/2019, às
07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
20/12/2019, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2397844 e o código CRC 2D031245.

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.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 

SERETNY, Anna. A co to takiego?: obrazkowy slownik jezyka polskiego: poziom podstawowy A1, A2. Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, 2008. 252p., il. (Jezyk Polski dla Cudzoziemców). ISBN 9788324208845 (broch.).

SERETNY, Anna. ABC metodyki nauczania jezyka polskiego jako obcego. Krakow: Universitas, c2005. 329 p., il. (Metodyka Nauczania Jezyka
Polskiego jako Obcego, 3). Inclui referências bibliográficas. ISBN 8324205055 (broch.).

Z zagadnien dydaktyki jezyka polskiego jako obcego: praca zbiorowa. Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
337p. (Metodyka Nauczania Jezyka Polskiego jako Obcego, 4). Inclui bibliografia. ISBN 8324204075 (broch.).

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 

AVALIAÇÃO no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras: diálogos, pesquisas e reflexões. Campinas: Pontes, 2014. 291 p., grafs., tabs. Inclui
referências. ISBN 9788571135031.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. São Paulo: Parábola, 2009. 11 p. Inclui bibliografia. ISBN 9788579340079.

REFLEXÕES sobre o ensino das línguas estrangeiras. Londrina (PR): UEL, 2008. 213p., il.; gráfs., tabs. Inclui bibliografia e notas. ISBN
9788578460266.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Prática de Docência em Língua Estrangeira Moderna II: Polonês  Código: EM315

 Natureza: 

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

 Pré-requisito: EM313  Correquisito:  Modalidade: ( X ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD*:_______

CH Total: 90

CH Semanal: 6

 

Padrão (PD): 0

 

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

(PE): 0

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):
90

EMENTA 

O respectivo contexto educacional. Documentos norteadores do ensino de língua estrangeira. Construção de reflexão sobre metodologia do ensino de
língua polonesa em centros de ensino de línguas estrangeiras, a partir dos textos de fundamentação teórica da área e da realidade vivenciada no campo de
estágio. Análise e elaboração de material didático. Elaboração e execução de plano de aula para enfrentamento didático-metodológico das situações
observadas em campo.

 

 

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SILVA VELOSO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/12/2019, às
07:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GISI MARTINS DE ALMEIDA, CHEF DEPTO TEORIA E PRATICA ENSINO, em
20/12/2019, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2397847 e o código CRC 2CB2100A.

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.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

SERETNY, Anna. A co to takiego?: obrazkowy slownik jezyka polskiego: poziom podstawowy A1, A2. Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Universitas, 2008. 252p., il. (Jezyk Polski dla Cudzoziemców). ISBN 9788324208845 (broch.).

SERETNY, Anna. ABC metodyki nauczania jezyka polskiego jako obcego. Krakow: Universitas, c2005. 329 p., il. (Metodyka Nauczania Jezyka
Polskiego jako Obcego, 3). Inclui referências bibliográficas. ISBN 8324205055 (broch.).

Z zagadnien dydaktyki jezyka polskiego jako obcego: praca zbiorowa. Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
337p. (Metodyka Nauczania Jezyka Polskiego jako Obcego, 4). Inclui bibliografia. ISBN 8324204075 (broch.).

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

AVALIAÇÃO no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras: diálogos, pesquisas e reflexões. Campinas: Pontes, 2014. 291 p., grafs., tabs. Inclui
referências. ISBN 9788571135031.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1981.

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARTINEZ, Pierre. Didática de línguas estrangeiras. São Paulo: Parábola, 2009. 11 p. Inclui bibliografia. ISBN 9788579340079.

REFLEXÕES sobre o ensino das línguas estrangeiras. Londrina (PR): UEL, 2008. 213p., il.; gráfs., tabs. Inclui bibliografia e notas. ISBN
9788578460266.
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Psicologia da Educação  Código: ET084

 Natureza: 

 (  X   ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:   Co-requisito:   Modalidade: (  X   ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: ______

 CH Total: 60

 CH Semanal:
04

 

Padrão (PD): 45

 

Laboratório (LB):
15 1

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

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP): 0

EMENTA 

 

Contribuições da Psicologia da Educação para a formação docente. Concepções teóricas contemporâneas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas
implicações pedagógicas. Noções introdutórias à educação especial e inclusão.

 

 

 

 

 

 

1 Carga horária de 15h de Laboratório (LB) corresponde à Prática como Componente Curricular (PCC).

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

Documento assinado eletronicamente por JOSAFA MOREIRA DA CUNHA, CHEF DEPTO TEORIA FUNDAMEN EDUCACAO, em
17/05/2018, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0963944 e o código CRC 81ACC8C8.

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.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

SALVADOR, César Coll et al. Psicologia da educação. Penso Editora, 2016.
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Ficha 1 (permanente) 

 

Disciplina: Comunicação em Língua Brasileira de Sinais - 
Libras/Fundamentos da educação bilíngue para surdos 

Código: LIB038 

Natureza: ( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 60 
CH semanal:  04 

Padrão Laboratório Campo Estágio Orientada Prática Específica Estágio de Formação Pedagógica 

(PD): 30 (LB): 30 (CP): 0 (ES): 0 (OR): 0 (PE): 0 (EFP): 0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  

A compreensão histórica das comunidades surdas e de sua produção cultural. Bilinguismo e educação de surdos: diretrizes 

legais e político-pedagógicas. Aspectos linguísticos da língua de sinais brasileira: teoria e prática. 

 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: André Nogueira Xavier 

 

Assinatura: __________________________________ 

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

 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA PÁGINA SEGUINTE ] 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GESSER, Audrei. Libras - Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 

FELIPE, Tanya; MONTERIO, Myrna Salermo. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: Ministério da 

Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001. 

FERNANDES, Sueli. Educação de Surdos. Curitiba: IBPEX, 2011  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Decreto Federal 5626/2005. Regulamenta a Lei de Libras e dá outras providências. Disponível 

em: www.planalto.gov.br/ccivil.../decreto/d5626.htm  

FERNANDES, Sueli. Comunicação em Língua Brasileira de Sinais - Libras. 2.ed. Curitiba: UFPR, Setor 

de Educação, Coordenação de Políticas de Educação a Distância. Magistério da Ed. Infantil e Anos Iniciais 

do EF, 2012. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a Cultura Surda. Florianópolis: EdUFSC, 2008.  

VELOSO, Éden; MAIA FILHO, Valdeci. Aprenda LIBRAS com eficiência e rapidez. Curitiba/ PB, Mãos 

Sinais, Vol. 1 e 2, 2009. 
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Características das atividades didáticas: 

a) 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). 

b) Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 

aprendizagem estabelecidos com infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 

c) Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 licenciados, o que requer o contato 

contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 

turma. 

 

Fonte: Resoluções “30/90 – CEPE” e “35/17 – CEPE”. 
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