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1 CONTEXTUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
A base do projeto pedagógico do curso de Letras – ESPANHOL aqui delineado é o 

projeto político-pedagógico do curso de Graduação – Letras Estrangeiras de 2006, na época 
amplamente discutido em todas as instâncias, e aprovado pela Câmara de Ensino de 
Graduação (Resolução Nº 001/CEG/2007, de 14 de março de 2007). A documentação 
consta de quatro aprovações parciais, a saber: a primeira fase-sugestão de nova estrutura 
curricular (Portaria Nº 300/PREG/2006), a segunda fase-sugestão (Portaria Nº 
081/PREG/2007), a terceira fase-sugestão (Portaria Nº 242/PREG/2007) e a quarta fase-
sugestão (Portaria Nº 122/PREG/2008). 

Em 2010, a Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior da 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, em Ofício circular Nº 02/2010-
CGOC/DESUP/SESu/MEC, comunica que, com “base no Parecer CNE/CP nº 9/2001, a 
Secretaria de Educação Superior entende que a Licenciatura tem finalidade, terminalidade e 
integralidade própria em relação ao Bacharelado, exigindo-se, assim, projeto pedagógico 
específico. Levando-se em conta tal aspecto e em virtude da existência, no cadastro e-MEC, 
de cursos tipo Bacharelado/Licenciatura, faz-se necessária a desvinculação desses dois 
graus.” 

Determina o mesmo documento que “os cursos serão totalmente independentes, 
possuindo cadastro e atos regulatórios próprios em relação ao ciclo avaliativo seguinte. 
Haverá, portanto, a necessidade de elaboração de novo projeto pedagógico para cada curso 
(...).” Em seguida, a diretoria sugeriu denominações novas, “Letras – Espanhol” ao invés de 
“Letras – Língua Espanhola e literaturas de língua espanhola”. O colegiado do curso de 
graduação em Letras aprovou a sugestão (Ata 008 do dia 11 de agosto de 2010), bem como 
o conselho da unidade (Ata do conselho da unidade do CCE do dia 11 de agosto de 2011), 
colocada na Resolução Nº 12/CEG/2011, de 17 de agosto de 2011. 
 No que concerne ao ano de implementação, importa mencionar que o Curso de 
Letras ESPANHOL teve sua primeira oferta no ano de 1982, segundo semestre, com a 
formação dupla em Português e Espanhol, passando, em 2001/2 a ser de formação única 
em Língua Espanhola.  
 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

2.1  Contexto educacional 

 
O projeto do Curso aqui apresentado tomou forma a partir de exaustivas discussões 

dentro do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) que visavam, principalmente, a elaboração de um 
currículo que contemplasse as especificidades de um diplomado em Letras Estrangeiras nos 
dias atuais. As principais referências para essa discussão têm sido os documentos que 
caracterizam a legislação em vigor, em especial as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, os Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1363/2001 e a Resolução CNE/CES 18/2002.  

Em seu panorama mais amplo, o Projeto Pedagógico do Curso de Letras 
ESPANHOL – Bacharelado propõe que se propicie aos estudantes de Letras uma 
visualização das grandes dimensões abertas ao profissional da linguagem. Tal visualização 
objetiva (1) encorajar a criação de equilíbrio e relevância entre as atividades teóricas e 
práticas – em nível de ensino, pesquisa e extensão – relativas a cada uma das dimensões e 
(2) abrir perspectivas de concentração em uma ou mais dimensões, conforme o interesse 
acadêmico-profissional dos discentes e do Curso.  

No que concerne ao objeto central do Curso – a linguagem – quatro dimensões, que 
se interpenetram, são propostas: a linguagem como sistema, arte, conhecimento e 
comportamento. Essas noções firmam-se na perspectiva sócio-semiótica de Halliday 
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(1978)1, assumindo que o elemento de ligação entre essas dimensões serão  os textos e 
seus contextos. Note-se que o termo texto não se restringe à linguagem escrita, mas 
engloba também a linguagem oral, bem como a comunicação multimodal, incluindo desde 
os elementos visuais mais simples até o cinema. Um filme, portanto, pode também ser 
estudado como um texto, inserido em determinado(s) contexto(s). Abaixo se sintetizam as 
quatro dimensões. 

A linguagem como sistema focaliza a linguagem em si como recurso léxico-
gramatical que capacita o ser humano a criar (ou reconstruir, ou desafiar) significados 
(representações de aspectos da “realidade”) e estabelecer relações interpessoais. Privilegia-
se aqui o estudo de textos com relação à sintaxe, vocabulário, semântica e pragmática, 
incluindo coesão e estrutura retórica, isto é, recursos que escritores, falantes e tradutores 
usam para indicar ao leitor/ouvinte como o texto se organiza e qual é a função ou as funções 
das várias partes do texto como um todo. A linguagem como sistema pode ser considerada 
como capacitadora do aspecto linguístico das outras três dimensões. 

A linguagem como arte se preocupa com textos de caráter literário e seus contextos. 
Essa dimensão inclui as disciplinas para o estudo da literatura, objetivando formar 
profissionais da linguagem interessados em explorar o texto literário de forma socialmente 
relevante. Esta dimensão do estudo e análise da linguagem – como as duas que seguem 
abaixo – é essencialmente multidisciplinar, podendo buscar seus subsídios teóricos em 
estudos literários, estudos culturais e mesmo linguísticos, entre outros. 

A linguagem como conhecimento busca atender e explicar os processos envolvidos 
na produção, compreensão e processamento de textos. Sob esse ângulo, a linguagem é 
vista como um fenômeno mental, uma forma de cognição. Nessa dimensão podemos incluir, 
por exemplo, as disciplinas relevantes ao estudo da aquisição e ao papel da memória 
humana durante o ato de leitura ou de tradução. Os subsídios teóricos para a linguagem 
como conhecimento podem advir principalmente da psicolinguística, da psicologia, dos 
estudos do cérebro humano e da cognição. 

Finalmente, a linguagem como comportamento busca estudar os textos como 
atividades semióticas de interação e de ação social. Procura descrever e explicar atos (ou 
macroatos) de fala, gêneros específicos e sua interligação com práticas e estruturas sociais, 
incluindo ideologia e poder. Sob esse ângulo, a linguagem e sociedade em seus diferentes 
contextos são vistas como interdependentes: a linguagem depende do social ao mesmo 
tempo que o constrói e o reproduz. Nesta dimensão, incluem-se, por exemplo, diferentes 
formas de análise de texto e do discurso. Os subsídios teóricos para o estudo da linguagem 
como comportamento podem derivar da sociolinguí 

stica, sociologia, etnometodologia, antropologia e filosofia, entre outras tradições de 
pesquisa. 

É importante observar que os textos – associados a contextos a serem igualmente 
estudados – resultam, na verdade, da interação simultânea entre as quatro dimensões 
acima. Essas subdivisões da linguagem devem ser vistas, portanto, não como delimitações 
rígidas, mas como parâmetros organizacionais, pedagógicos e metodológicos para enfoques 
de pesquisas e estudos específicos. Assim sendo, esse panorama procura ser 
suficientemente abrangente para propiciar a visualização de macrocoerência do currículo do 
Curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado da UFSC aqui proposto. 
 

2.2  Políticas em âmbito Institucional e Federal 

 
Segundo a sua Missão, aprovada pela Assembleia Estatuinte em 1993, a 

Universidade Federal de Santa Catarina tem por finalidade "produzir, sistematizar e 
socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 
formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade 

                                                           
1
 HALLIDAY, M.A.K. Language as social semiotic. London: Arnold, 1978. 
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nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 
democrática e na defesa da qualidade de vida".  

Uma medida relevante da UFSC é a prática de oferecer seis opções de língua 
estrangeira no vestibular: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, Libras ou português 
como segunda língua. Especificamente, a Resolução Nº 16/CGRAD/2012, de 12 de 
setembro de 2012, determinou uma prova na “Primeira Língua: Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira ou Libras” e uma prova na “Segunda Língua: Alemão, Espanhol, 
Francês, Inglês, Italiano, Libras ou Língua Portuguesa e Literatura Brasileira”.2 

Esse procedimento demonstra a determinação e o comprometimento da 
Universidade no que concerne ao reconhecimento do plurilinguismo refletido no território 
brasileiro.  

Outra política que a instituição apoia de forma expressiva é a iniciativa do Governo 
Federal de implementar cotas para grupos sociais que  historicamente sofreram ou até hoje 
sofrem discriminação. Em 2008, o Conselho Universitário da UFSC criou o Programa de 
Ações Afirmativas, reservando 20% das vagas de todos os cursos e turnos para estudantes 
que tivessem cursado os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, e 10% para 
estudantes pertencentes ao grupo racial negro, prioritariamente de escolas públicas. Além 
dessas vagas, foi autorizada também a criação de vagas suplementares para estudantes 
pertencentes a povos indígenas.  

Em 2012, após uma avaliação positiva dos resultados do Programa de Ações 
Afirmativas, o Conselho Universitário decidiu por sua continuidade, mantendo os mesmos 
percentuais e tipos de cotas para egressos de escolas públicas e negros e ampliando o 
número de vagas suplementares para indígenas. Posteriormente, o Congresso Nacional 
aprovou a Lei nº 12.711/2012, tornando obrigatória a reserva de vagas para estudantes de 
escolas públicas em todas as instituições de ensino federais (escolas técnicas, institutos e 
universidades).  

Assim, desde o vestibular para o ingresso em 2013, a UFSC começou a implantação 
da referida Lei, mantendo, no entanto, como processo de transição do seu programa local 
para a política nacional, a cota de 10% de vagas para estudantes pertencentes ao grupo 
racial negro e as vagas suplementares para indígenas.  

A nova Lei nº 12.711/2012, diferentemente das regras que orientaram até então o 
Programa da UFSC, exige que o estudante tenha cursado integralmente o ensino médio em 
escola pública, com cotas definidas em função da renda familiar e, dentro de cada uma 
destas, cotas étnico-raciais. Para o ingresso de 2014, a UFSC continua implantando a Lei nº 
12.711/2012, devendo chegar em 2016 ao total de 50% de suas vagas, em todos os cursos 
e turnos, reservadas para estudantes egressos de escolas públicas.  

Os aportes legais que atualmente orientam a Política de Ações Afirmativas da UFSC 
são: Lei Federal nº 12.711/2012; Decreto nº 7.824/2012; Portaria Normativa nº 
18/MEC/2012; Resolução Normativa nº 22/CUn/2012; Resolução Normativa nº 
33/CUn/2013.3  
 A partir do ingresso dos estudantes, importa detalhar as políticas Institucionais e 
Federais destacadas nas seções seguintes. 
 

2.2.1 Aspectos de mobilidade e de inclusão social 

 
A partir de iniciativas e medidas da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional 

(CAE/UFSC), vários são os programas de inclusão social que a Universidade implementou 
nos últimos anos.  

A CAE, vinculada à Pró- Reitoria de Graduação – PROGRAD, atua junto à educação 
básica, aos cursos de graduação e pós-graduação atendendo ao princípio da garantia dos 

                                                           
2
 Fonte: http://www.vestibular2013.ufsc.br/files/2012/09/Res16_CGRAD_2012_vest2013.pdf  

3
 Fonte: http://www.vestibular2014.ufsc.br/files/2012/07/perguntas-e-respostas-cotas-vest2014-web.pdf  

http://www.vestibular2013.ufsc.br/files/2012/09/Res16_CGRAD_2012_vest2013.pdf
http://www.vestibular2014.ufsc.br/files/2012/07/perguntas-e-respostas-cotas-vest2014-web.pdf
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direitos das pessoas com deficiência, mediante a equiparação de oportunidade, propiciando 
autonomia pessoal e acesso ao conhecimento. São ações da referida Coordenadoria: (i) 
proporcionar ações de acessibilidade educacional junto à comunidade universitária, 
propondo cursos e eventos para a formação continuada dos servidores técnicos 
administrativos e docentes; (ii) articular intersetorialmente a proposição e implementação de 
Políticas Públicas de Inclusão na UFSC; (iii) oferecer suporte à educação básica, aos cursos 
de graduação e programas de pós-graduação e demais atividades acadêmicas da UFSC, 
garantindo um espaço de acolhimento e discussão acerca das práticas pedagógicas 
cotidianas relativas à inclusão dos estudantes com deficiência; e (iv) orientar os estudantes 
com deficiência e a comunidade acadêmica acerca das ações relacionadas à acessibilidade 
na instituição.4 

Como exemplificação da articulação entre coordenação do Curso de Letras 
ESPANHOL, corpo docente e CAE, podem ser citadas as visitas dos profissionais da 
Coordenadoria de Acessibilidade Educacional aos professores de disciplinas em que se 
encontram estudantes com deficiências identificadas (baixa-visão, mobilidade e surdez, por 
exemplo), em que são expostas e debatidas informações e orientações que possam 
contribuir para a inclusão, o acolhimento e a permanência desses estudantes. 

Ainda sobre a questão da mobilidade e inclusão, no que tange à estrutura física, o 
prédio B do Centro de Comunicação e Expressão conta com dois elevadores que permitem, 
ao público cadeirante, o acesso às salas de aula. Ressalta-se que cada andar conta com um 
acesso entre os prédios B e A, o que supre a ausência do elevador no prédio A, onde se 
encontram as salas de aula da graduação. Ademais, outros elementos vêm sendo inseridos 
nos espaços físicos do Centro de Comunicação e Expressão, bem como em outros espaços 
da UFSC, de forma a contribuir para uma melhor mobilidade da comunidade acadêmica, tais 
como: piso podotátil e placas de identificação de salas com informações em braile.  

Também vale destacar o trabalho institucional dos últimos anos que vem garantindo 
direitos iguais para pessoas surdas, ofertando cursos de capacitação na área de Libras, 
para toda a comunidade acadêmica, bem como disponibilizando intérpretes e tradutores nas 
salas de aula com essa demanda – tema de que trata a seção a seguir. 

  
 

2.2.2 Lei Federal 10.436 – Língua de Sinais Brasileira (Libras) 

 
A Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) como uma das línguas nacionais. Nessa direção, o Decreto nº 5.626, de 22 
de dezembro de 2005, regulamenta a lei e estabelece, entre outras coisas, o ensino de no 
mínimo um semestre de Libras para estudantes ouvintes nos cursos de Licenciatura.  

No que tange aos cursos de Bacharelado, a referida disciplina é de cumprimento 
optativo, ou seja, cabe aos discentese a escolha de incluir disciplinas oferecidas pelo Curso 
Letras Libras (UFSC) na integralização de seu currículo acadêmico. 

Na UFSC, o Departamento de Libras está radicado no Centro de Comunicação e 
Expressão, demarcando, assim, o status de Libras como mais uma língua adicional, 
baseada numa cultura diferente. Desataca-se, ademais, que a UFSC é pioneira e centro de 
excelência nacional na área de Libras. Assim, os estudantes do curso de Bacharelado em 
Letras ESPANHOL podem ter não apenas excelentes professores surdos de Libras, mas 
também a oportunidade de conviverem com a considerável comunidade de acadêmicos 
surdos que vêm de diferentes partes do Brasil para estudar no CCE, no Curso de Letras - 
Libras (primeiro do país) nos níveis de Graduação e Pós-Graduação, para praticarem a 
Libras com falantes nativas ou continuarem o estudo de Libras em disciplinas optativas 
oferecidas.  

                                                           
4
 Fonte: http://acessibilidade.ufsc.br/  

http://acessibilidade.ufsc.br/
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Cabe ressaltar que o principal objetivo dessa orientação ao estudante de 
Bacharelado em cumprir disciplinas de Libras, em caráter optativo, é desmistificar a surdez e 
reduzir preconceitos de alunos ouvintes em relação a esse grupo, além da possibilidade de 
um conhecimento básico da estrutura de Libras e da Cultura Surda.  
 

2.2.3 Lei 11.645 – Educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e indígena 

 
Antecipando o que será tratado adiante neste documento, na seção “Perfil 

profissional do egresso”, a Lei Nº 11.645, de março de 2008, afirma que o bacharel em 
Letras ESPANHOL é um cidadão familiarizado com a diversidade histórico-cultural que 
caracteriza a população brasileira, tendo em vista, especialmente, os grupos éticos afro-
brasileiro e indígena. Em sua formação, perpassa nas diferentes disciplinas, “o estudo da 
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
historia do Brasil”, como consta na Lei Nº 11.645 que  regulamenta a obrigatoriedade do 
ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino.  

Nesse sentido, a proposta é que as disciplinas do curso de Letras Espanhol possam 
permitir a discussão de temas que proponham conteúdos que não negligenciem a riqueza 
cultural e pluriétnica latino-americana e que sejam compatíveis com a implementação da Lei 
11.645. Esse entendimento visa oferecer experiência e reconhecimento da questão 
intercultural, importante para o desenvolvimento das relações interétnicas e para a plena 
configuração das culturas indígenas e afro-latino-americanas, que, até hoje, se não 
exatamente excluídas da educação formal, são somente lembradas em comemorações 
específicas como o dia 20 de abril (no caso do Indígena) ou no dia 20 de novembro (no caso 
dos negros). No Curso de Letras Espanhol, busca-se abordar a plurietnia latino-americana 
para além das perspectivas estereotipadas comumente concebidas e tratadas na sociedade 
(e às vezes na escola) que destoam da realidade. A realidade de que estamos inseridos em 
um continente com mais de quinhentas línguas autóctones e que, após quinhentos anos de 
colonização e exclusão ainda resistem, é tema pertinente e coerente em diversas disciplinas 
do Curso de Letras Espanhol, na área de Línguas, Literatura, Linguística e Tradução.  

Assim, em atenção à Resolução N. 1, de 17 de junho de 2004, e visando uma 
abordagem crítica e transversal do tema, que possa conscientizar e sensibilizar os 
estudantes frente à sociedade multicultural e pluriétnica em que se insere, busca-se incluir 
nas disciplinas e atividades curriculares do Curso a Educação das Relações Étnico-Raciais, 
bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. 

O currículo do curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado oferece uma grande 
variedade de possibilidades para essa inclusão de conteúdos e atividades. No tronco 
comum do início do Curso, a bibliografia favorece a realização de discussões que trazem à 
pauta questões etnológicas e sociológicas que podem contribuir para um pensamento 
aberto às questões multiculturais. 

Conforme se discute na seção 2.8, “Concepção de literatura dentro do currículo”, a 
literatura comparada se presta a um fortalecimento da identidade brasileira, bem como dos 
valores inerentes ao espírito crítico. E, mais amplamente, vale destacar a riqueza 
pluricultural envolvida no próprio universo hispânico: o contato com as literaturas das nações 
que têm o espanhol como língua oficial é um constante convite ao encontro com a 
diversidade e à reflexão crítica sobre as tensões históricas e as múltiplas possibilidades de 
convívio entre diferentes grupos étnico-raciais e sociais. Nesse contexto, a educação das 
relações étnico-raciais tem um lugar importante no currículo do curso, transcendendo as 
disciplinas de literatura, aos programas linguísticos, espaço no qual as variedades 
linguísticas cada vez mais adquirem papel relevante.  
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Nesse sentido, no âmbito dos estudos linguísticos, são trazidos à luz debates que se 
relacionam à Educação das Relações Étnico-Raciais, no que diz respeito: (i) à variação e à 
mudança linguísticas, decorrentes da história da constituição do português do Brasil com 
suas heranças étnico raciais diversas, e (ii)  ao preconceito linguístico associado ao 
preconceito social de que são vítimas determinados grupos da sociedade brasileira – 
discussões que se estendem às disciplinas de Língua Espanhola, em que são pertinentes o 
debate sobre esses temas, redimensionando para aspectos linguísticos e sócio-históricos do 
espanhol hispano-americano. 

 

2.2.4  Lei 9.795 – Políticas de educação ambiental  

 
Na esfera da Educação Ambiental, as Diretrizes Curriculares Nacionais ressaltam 

que o atributo “ambiental” deve ser compreendido “como elemento estruturante que 
demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos 
com a prática político- pedagógica transformadora”, não sendo empregado em referência a 
um tipo específico de educação. Em consonância a essa perspectiva, temáticas sobre 
políticas de educação ambiental perpassam diferentes disciplinas do Curso de Letras 
Espanhol - Bacharelado, emergindo como um tema transversal em aulas de conversação e 
leitura e produção textual, tanto de disciplinas optativas como obrigatórias.   

Importa destacar a atenção dessa prática pedagógica em relação à Lei nº 
9.795/1999, regulamentada pelo Decreto, nº 4.281, de 25 de junho de 2002, ao mencionar 
que a Educação Ambiental deve estar articulada aos conhecimentos presentes em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo. Conforme acrescentam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, em referência à Lei nº 9.795/1999, “a Educação Ambiental será 
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, não devendo 
se constituir disciplina específica no currículo de ensino, exceto nos cursos de pós-
graduação e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da Educação 
Ambiental” (BRASIL, 2013, p. 517). 

Vindo à tona com os primeiros relatórios do Club of Rome, órgão fundado em 1968, 
as questões ambientais repercutiram e ainda repercutem nos mais variados contextos 
sociais. Esse assunto não é apenas desejado, mas inevitável nas atividades do Curso uma 
vez que define essencialmente questão da sobrevivência humana.  

Dessa forma, o conjunto de questões do meio ambiente, preservação da natureza, o 
conceito da sustentabilidade, uso responsável dos recursos naturais etc., está presente 
como tema de reflexão contemporânea, nas diversas disciplinas do Curso de Letras 
Espanhol- Bacharelado, especialmente nas disciplinas de Língua Espanhola, cujas ementas 
mais abrangentes, comparadas a disciplinas teóricas mais específicas, possibilita o debate 
de questões que envolvem a sociedade. A título de exemplificação, temas UNESCO ou de 
outras esferas podem ser trazidos à luz buscando uma formação mais abrangente, em 
termos intelectuais, humanístico e profissional. O tema 2015 Ano internacional da luz, da 
UNESCO, esteve presente na disciplina LLE7213 Língua Espanhola III, em que foi possível 
abordar, a partir de objetos de aprendizagem variados – como vídeos, textos e canções –, 
diversas questões relacionadas à temática, como: responsabilidade social, sustentabilidade, 
comprometimentos de diferentes países em relação à preservação ambiental, entre outras 
questões.  
 

2.3  Relevância do ensino de espanhol no Brasil  

 
Diversos são os fatores que motivam a oferta do Curso de Letras ESPANHOL na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Dimensionando os argumentos de Oliveira e 



11 
 

Wildner (2011, p. 61)5 ao nível superior, reconhece-se que a formação em Letras 
ESPANHOL possibilita a ampliação do universo cultural do aprendiz, a partir do acesso e do 
conhecimento de outras culturas, a fim de promover uma melhor compreensão da cultura 
alheia e da cultura própria. 

Nesse sentido, o corpo docente do Curso de Letras ESPANHOL entende que a 
formação dos estudantes deve levar em conta aspectos intelectuais e profissionais de 
maneira abrangente, buscando, nesse sentido, uma formação humanística e crítica. Logo, 
com o objetivo de formar bacharéis interculturalmente competentes, conscientes de sua 
inserção na sociedade e das relações com o outro – tal como se explicita na seção adiante –
, reconhece-se a contribuição do aprendizado de um segundo idioma no que diz respeito à 
ampliação do mundo linguístico-cultural. Dessa ampliação linguístico-cultural, decorre um 
enriquecimento pessoal que se dá pelas contribuições intelectual, acadêmica e pessoal que 
a língua estrangeira traz para a vida do aprendiz, conforme Sedycias (2005, p. 36-38)6. 

Ainda para esse autor, além de um universo completamente novo em termos de 
literatura, filosofia, historiografia, folclore, música, filme, cultura popular, etc. que vai se abrir 
com cada idioma novo que aprendemos, é preciso considerar uma das verdades mais 
simples sobre as línguas estrangeiras: quando estudamos um segundo idioma, não 
aprendemos apenas a descrever nossa realidade convencional com sons novos e exóticos, 
aprendemos também a criar uma realidade completamente nova (SEDYCIAS, 2005, p. 37). 

Dimensionando os argumentos para a formação em Letras ESPANHOL, em 
diferentes disciplinas, as discussões não se restringem à aquisição e ao uso da linguagem, 
transcendem, senão, ao debate sobre aspectos históricos e sócio-culturais a ela imbricados, 
contemplando reflexões sobre: colonização e hegemonia linguística, preconceitos social e 
linguístico, pluriculturalidade e multiculturalismo, identidade e estereótipos, entre outros. 

Estendendo a lente ao contexto profissional, importa mencionar que o espanhol é 
segunda língua mais utilizada na comunicação internacional, sendo o terceiro idioma oficial 
no campo da política internacional, da economia e da cultura. Ademais, é uma língua falada 
em mais de vinte países, distribuídos em diferentes continentes, que conta com cerca de 
400 milhões de falantes nativos no mundo (pertencentes a países hispano-falantes, bem 
como aos Estados Unidos da América, mais especificamente aos estados do Colorado, 
Arizona, Califórnia e Novo México).  

Observa-se, dessa forma, sua expressiva importância no cenário multicultural e 
globalizado em que estamos inseridos – tema recorrente em estudos sobre o ensino do 
espanhol no Brasil (MORENO FERNÁNDEZ, 2005; SEDYCIAS, 2005; KULIKOWSKI, 2005, 
OLIVEIRA; WILDNER, 2009; 2011; entre outros)7. Coadunando com esses autores, listam-
se alguns fatores que motivam o ensino de espanhol no panorama brasileiro: (i) a 
localização espacial do Brasil como fator favorável para o aprendizado do espanhol – 

                                                           
5
 OLIVEIRA, L. C. de; WILDNER, A. K. Por que aprender espanhol em Florianópolis. In: HAEMING, W. K.; 

OLIVEIRA, L. C.; WILDNER, A. K.  A língua espanhola no contexto turismo, hospitalidade e lazer. 

Florianópolis: Editora do IFSC, 2011b, p. 53-72. 
6 SEDYCIAS, J. Por que os brasileiros devem aprender espanhol? In: SEDYCIAS, J. O ensino do espanhol no 

Brasil. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, p. 35-44. 
7 Referências completas: (i) MORENO FERNÁNDEZ, F. El español en Brasil. In: SEDYCIAS, J. O ensino do 

espanhol no Brasil. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, p. 14-34. (ii) SEDYCIAS, J. Por que os brasileiros 

devem aprender espanhol? In: SEDYCIAS, J. O ensino do espanhol no Brasil. São Paulo: Parábola Editorial, 

2005, p. 35-44. (iii) KULIKOWSKI, M.Z. M. La lengua española en Brasil: un futuro promisor. In: SEDYCIAS, 

J. O ensino do espanhol no Brasil. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, p. 45-52.  (iv) OLIVEIRA, L. C. de; 

WILDNER, A. K. Práticas sociodiscursivas na formação inicial e continuada em língua espanhola do IF-SC. In: 

HAEMING, W. K.; OLIVEIRA, L. C.; WILDNER, A. K. Linguagem e ensino: teorias, práticas e debates no 

Instituto Federal de Santa Catarina. Florianópolis: IF-SC, 2009, p. 26-34. (v) OLIVEIRA, L. C. de; WILDNER, 

A. K. Por que aprender espanhol em Florianópolis. In: HAEMING, W. K.; OLIVEIRA, L. C.; WILDNER, A. K.  
A língua espanhola no contexto turismo, hospitalidade e lazer. Florianópolis: Editora do IFSC, 2011, p. 53-72. 
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fazemos fronteira com sete países que têm o espanhol como língua oficial; 8 (ii) as relações 
comerciais e socioculturais naturalmente emergentes nesse cenário fronteiriço; (iii) o 
reconhecimento da importância desses contatos que culmina na criação, em 1991, do 
Tratado do Mercosul – Mercado comum dos países da América do Sul, do quais são 
membros Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tendo ainda como associados 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru – (iv), por consequência, a iniciativa do governo 
brasileiro de instituir a língua espanhola como oferta obrigatória nas escolas, através da Lei 
nº 11.161, em 05 de agosto de 2005. 

Dimensionando os argumentos para um microcontexto, cabe destacar a importância 
da língua espanhola em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, cidade a que 
se costuma outorgar, não oficialmente, o título de “Capital Turística do Mercosul”. O 
crescente número de visitantes, investidores, trabalhadores e novos moradores hispano-
falantes em Santa Catarina é um fator que evidencia o espaço que ocupa a língua 
espanhola no contexto em que se encontra inserida a Universidade Federal de Santa 
Catarina.  
 Esse cenário pluricultural evidencia a relevância de formação de profissionais na 
área de Letras, Licenciados e Bacharéis em Língua espanhola, que possam atuar nos 
diferentes nichos que essa realidade oferece, tais como pesquisa, tradução, comunicação, 
revisão, edição, ensino, entre outros. 
 

2.4  Objetivos do curso 

 
Com vistas à formação de profissionais que possuam o domínio da língua estudada 

e suas culturas, para atuar como pesquisadores, críticos literários, editores, tradutores, 
intérpretes, revisores e preparadores de texto, roteiristas, assessores culturais e mediadores 
interculturais, entre outras atividades, em um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, o 
Curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado tem como principal objetivo habilitar 
profissionais “interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as 
linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua 
inserção na sociedade e das relações com o outro”, conforme estabelecem as Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de Letras – Parecer CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 2001.  

Ademais, objetiva-se formar os estudantes para: 
 

- O uso da língua estrangeira, nas modalidades oral e escrita, em termos de recepção e 
produção de diferentes gêneros textuais, em distintas situações comunicativas. 
 
- A reflexão analítica sobre a linguagem como fenômeno comunicativo, epistemológico, 
educacional, psicológico, social, ético, histórico, cultural, político e ideológico. 
 
- O desenvolvimento de uma visão crítica sobre perspectivas teóricas adotadas nas 
investigações linguísticas e literárias que fundamentam sua formação profissional. 
 
- O desenvolvimento de uma postura acadêmico-científica frente às questões relacionadas à 
aquisição e desenvolvimento de uma língua estrangeira. 
 
- O exercício profissional com a utilização de tecnologias contemporâneas, seguindo os 
desafios do mercado de trabalho. 
 

                                                           
8
 E também com outros três países cujas línguas oficiais são a neerlandesa, o inglês e o francês (Suriname, 

Guiana e Guiana Francesa, respectivamente). 
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- A percepção sobre a relação entre conhecimentos linguísticos, literários e tradutórios e o 
entendimento de contextos interculturais. 
 
- A atuação consciente e autônoma na busca de uma formação continuada e abrangente. 
   

2.5  Perfil profissional do egresso 

 
Em atenção ao Parecer NºCNE/CES 492/2001, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Letras, entre outros, o Curso de Graduação em Letras ESPANHOL 
- Bacharelado da UFSC pretende formar profissionais que sejam capazes de lidar com a 
língua(gem) e com a interculturalidade, construindo e propagando uma visão crítica da 
sociedade. 

Em consonância com os objetivos propostos para o Curso, o bacharel em Letras 
ESPANHOL deve ser competente quanto ao uso de sua língua de estudo, em termos 
interculturais, funcionais e estruturais, envolvendo-se socialmente e assumindo posturas que 
contribuam para a consciência do outro. 

Alicerçado no tripé ensino-pesquisa-extensão, o bacharel em Letras ESPANHOL 
deve ter uma base consolidada de conteúdos e estar apto a atuar, interdisciplinarmente, 
como multiplicador de conhecimentos em áreas afins, e comunicar-se dentro da 
multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação universitária em 
Letras. Nesses contextos, o bacharel em Letras ESPANHOL deve ser capaz de aprofundar-
se na reflexão teórica e crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos 
linguísticos, literários e tradutórios, beneficiando-se também de novas tecnologias para 
ampliar seu senso investigativo e crítico, investindo continuamente em seu desenvolvimento 
profissional de forma autônoma. 

O bacharel em Letras ESPANHOL é um cidadão brasileiro que se familiarizou, no 
seu curso, com “diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos [a saber, as culturas afro-brasileira 
e indígena], tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à historia do Brasil”, como menciona a Lei Nº 11.645, de 
março de 2008 que regulamenta a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-
brasileira e indígena em todos os níveis de ensino.    

Essas discussões são possíveis dentro das disciplinas de Língua Espanhola e 
principalmente dentro das disciplinas de Literatura Hispânica que tem em sua ementa o 
estudo das manifestações literárias da época da conquista da América Hispânica e 
permitem a aproximação com a formação e a produção literária ameríndia,  promovendo a 
discussão, o conhecimento e a valorização dessa manifestações literárias e resgatando o 
valor da produção de autores indígenas no contexto da Literatura Hispânica e mundial.   

Nesse sentido, através das temáticas e debates emergentes nas diferentes 
disciplinas do Curso, busca-se a formação de bacharéis em Letras ESPANHOL com uma 
postura crítica frente a questões como a xenofobia e o racismo, conscientes da história de 
luta e emancipação de grupos sociais vítimas de opressão, perseguição, desrespeito e 
desigualdade. 

Tal fator se estende à formação em uma língua estrangeira, como é o caso do 
espanhol, cujas múltiplas culturas têm, à parte suas singularidades, muitos aspectos 
compartilhados entre si e em relação à cultura do estudante brasileiro. Sob uma formação 
intercultural, espera-se do bacharel em Letras ESPANHOL não apenas a constatação da 
alteridade, mas a capacidade de estabelecer diálogos entre a cultura própria e a cultura do 
outro, conhecendo-as e respeitando-as. Finalmente, o bacharel em Letras ESPANHOL deve 
estar comprometido com a ética, a responsabilidade ambiental, social e educacional.  
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Por fim, importa sintetizar as diferentes atuações de egressos do Curso de Letras 
ESPANHOL da Universidade Federal de Santa Catarina, as quais refletem a 
heterogeneidade em termos de formação e interesses. A partir do contato entre egresso-
coordenadoria e egresso-corpo docente, tem-se conhecimento de estudantes que atuam 
como: (i) tradutores autônomos e contratatos, (ii) pesquisadores em nível de mestrado e de 
doutorado dos Programas de Pós-graduação em Linguística (PPGLg/UFSC), Estudos da 
Tradução (PGET/UFSC) e Literatura (PPGL/UFSC), bem como de outros Programas 
externos à UFSC; (iii) professores particulares e de escolas de idiomas; (iv) revisores de 
texto, no Brasil e no exterior, tendo em vista a atuação de egressos que trabalham em 
países hispano-falantes – na Colômbia, por exemplo; (v) estagiários em secretarias de 
turismo; entre outras. 

2.6  Estrutura curricular 

   
A organização curricular do Curso visa contemplar a exploração da linguagem nas 

quatro dimensões discutidas em seções inicias deste documento, propiciando uma formação 
ampla e atual. Seguindo as prerrogativas da legislação pertinente, a estrutura curricular se 
dispõe da seguinte forma: 
 
- Disciplinas do núcleo comum, com conteúdos caracterizadores de Letras Estrangeiras, 
focalizando conteúdos linguísticos e literários, oferecidas aos alunos/às alunas de dez 
cursos, a saber, Curso de Letras ALEMÃO - Bacharelado, Curso de Letras ALEMÃO - 
Licenciatura, Curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado, Curso de Letras ESPANHOL - 
Licenciatura, Curso de Letras FRANCÊS - Bacharelado, Curso de Letras FRANCÊS - 
Licenciatura, Curso de Letras INGLÊS - Bacharelado, Curso de Letras INGLÊS - 
Licenciatura, Curso de Letras ITALIANO - Bacharelado e Curso de Letras ITALIANO – 
Licenciatura. 
     
- Disciplinas específicas de Língua e Literaturas hispânicas, delineando o perfil específico do 
futuro bacharel. 
 
- Atividades complementares, primando por atividades que proporcionem uma formação 
diversificada. 
 
- Disciplinas com carga de prática como componente curricular, firmando o elo entre a teoria 
e a prática. 
 
- Disciplinas optativas oferecidas por professores do Curso, as quais oportunizam reflexões 
específicas conforme área de atuação dos docentes e interesses dos alunos, além de 
possibilitar o aprofundamento sobre questões não contempladas em disciplinas obrigatórias, 
e que são igualmente importantes para a formação dos estudantes. 
 
- Pesquisa e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 
- Atividades acadêmico-científico-culturais (ACC). 
 

2.7  Núcleo comum 

 
Atualmente, o currículo do tronco comum dos cursos de Letras (Alemão, Espanhol, 

Francês, Inglês e Italiano) do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) da 
UFSC é constituído por quatro grupos de disciplinas: 
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- Grupo I (centrado em conhecimentos gerais): Literatura Ocidental I e II.  
 
- Grupo II (contempla a iniciação nos estudos de língua estrangeira): Introdução aos Estudos 
da Linguagem; Estratégias de Aprendizagem em LE; Estudos Linguísticos em LE; 
Introdução à Linguística Aplicada, Pesquisa LE.  
 
- Grupo III (disciplinas que visam o estudo dos gêneros literários): Introdução ao Estudo da 
Narrativa, Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático.  
 
- Grupo IV (estudos voltados à tradução): Introdução aos Estudos da Tradução; Estudos da 
Tradução I e Estudos da Tradução II).  

 
A princípio, o objetivo dessa organização curricular é assegurar que todos os alunos 

de Letras Estrangeiras modernas recebam uma formação ao mesmo tempo cidadã, 
interdisciplinar e profissional, por meio de um o conjunto de disciplinas que se situam em 
espaço de interface de vários cursos, sem, no entanto, poderem ser caracterizadas como 
exclusivas de um ou de outro Curso de Letras Estrangeiras Modernas.  
 

2.8  Concepção de literatura dentro do currículo  

 
Nas disciplinas de Literatura Hispânica I, II, III e IV, previstas respectivamente para 

as quinta, sexta, sétima e oitava fases do Curso de Letras Espanhol - Bacharelado, os 

programas de ensino estão em consonância com os objetivos anteriormente mencionados: 

por um lado, pensar na conexão entre as atividades teóricas e práticas abertas ao 

profissional da linguagem, por outro, considerar a especialização do futuro bacharel como 

pesquisador, crítico literário, editor, tradutor, intérprete, revisor e preparador de texto, 

roteirista, assessor cultural, mediador intercultural, entre outras atividades profissionais 

vinculadas à formação em Letras.  

Consideradas as quatro dimensões da linguagem – sistema, conhecimento, 

comportamento e arte –, as disciplinas de literatura privilegiam a noção da arte, pensada 

através de textos e seus contextos, o que equivale à “função poética da linguagem”, na 

classificação de Roman Jakobson (1974)9. Além do imaginário, o espaço literário se estende 

a questões relativas à memória, história e cultura. Toda leitura é suscetível de implicações 

culturais, o que deve tornar mais abrangente o interesse pela narratologia, em virtude de 

que ela é concebida como atividade de análise cultural: “narratologia é o conjunto das 

teorias narrativas, textos narrativos, imagens, espetáculos, eventos, artefatos culturais que 

contam histórias. Esse tipo de teoria auxilia a compreensão, a análise e a avaliação das 

narrativas” (BAL, 1985).10  

No processo de leitura comparada e análise dos textos, os estudantes 

desempenham na prática uma significativa produção de sentidos. No lastro da compreensão 

aperfeiçoada dos conceitos teóricos previstos para cada fase do Curso através da 

bibliografia literária recomendada nos programas, surgem produções em forma de resenhas, 

artigos, traduções e textos originais. 

Através da Prática como Componente Curricular dos cursos de Literatura Hispânica, 

os estudantes refletem sobre as possibilidades profissionais relacionadas ao estudo da 

                                                           
9
 JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1974. 

10
 BAL, M. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: U. of Toronto, 1985. 
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literatura. Com este intuito são propostas atividades como traduções, elaboração de roteiros 

e encenações, produção de textos e seminários, nas quais se requer a manipulação ativa do 

material literário.   

O estudo da literatura espanhola é empreendido na sua diversidade cultural, tendo 

em conta os seus inícios na poesia popular (as jarchas moçárabes) e nas canções de gesta 

(el Cantar del Mío Cid), a extraordinária produção do chamado Século de Ouro (séculos XVI 

e XVII), com o estudo monográfico do Quijote de Cervantes, até a literatura contemporânea, 

ressaltando sua pluralidade linguística (além da castelhana, também são mencionadas as 

literaturas catalã, galega e vasca). O estudo da literatura hispano-americana é abordado no 

contexto latino-americano, fazendo constantes referências à literatura brasileira. Procura-se 

pensar a literatura latino-americana, não numa fragmentação nacional, mas como um 

fenômeno cultural amplo que responde a processos históricos e culturais comparáveis 

(respeitando a especificidade de cada região), como a condição colonial (BOSI, 1975)11 e as 

assimetrias da modernidade (RAMOS, 1989).12  

Nesse sentido, são atendidas questões afro-brasileiras e indígenas, e de gênero, 

conforme a Llei 11.645, de 11/03/2008, Resolução N. 1, de 17/06/2004, artigo 1o., §1o., §2o. 

Assim, são previstas reflexões aprofundadas sobre o papel das culturas indígenas na 

sociedade atual, a partir da discussão da questão indígena na história da literatura latino-

americana e da relação com as culturas indígenas da América Central (estudo dos antigos 

códices mesoamericanos, do texto maia Popol Vuh e da obra literária de autores como 

Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Elena Garro) e da região andina 

(estudo das obras do Inca Garcilaso de la Vega, de Guamán Poma de Ayala e de José 

María Arguedas, entre outros). Com vistas a um olhar intercultural no debate literário, a 

cultura afro-brasileira está presente no diálogo com as culturas afro-caribenhas, nas obras 

do cubano Nicolás Guillén e do porto-riquenho Luis Palés Matos, ou na vitalidade 

contemporânea que adquire na obra do argentino Washington Cucurto. 

Por fim, importa destacar que as discussões presentes nas disciplinas de Literatura 
(obrigatórias e optativas) oferecem uma formação que possibilita aos estudantes a 
sequência da sua formação acadêmica, tendo em vista a conexão entre os conhecimentos 
contemplados na graduação e em determinadas linhas de pesquisa dos Programas de Pós-
graduação em Literatura (PPGL/UFSC) e em Estudos da Tradução (PGET/UFSC), onde 
atua parte do quadro docente da área.  
 

2.9 Concepção de língua e linguística dentro do currículo 

 
A área dos estudos da linguagem e a abordagem da análise linguística exercem uma 

posição fundamental no curso de Bacharelado em Letras ESPANHOL, tendo em vista o 
perfil vislumbrado para seus egressos: “profissionais que sejam capazes de lidar com a 
língua(gem) e com a interculturalidade, construindo e propagando uma visão crítica da 
sociedade.”  

Admite-se que os profissionais de língua estrangeira devem não apenas possuir 
conhecimento e domínio avançados da língua, como também serem capazes de posicionar-
se criticamente frente aos fenômenos da linguagem, em seus diferentes níveis – fonético-
fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático – e concepções – formais, 
funcionais e discursivas. 
                                                           
11

 BOSI, A. História concisa da literatura brasileira. 2.ed. São Paulo: Cultrix, 1975. 
12

 RAMOS, J. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México, D.F.: FCE, 1989. 
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No que tange à concepção de língua, à parte a profícua e apropriada 
heterogeneidade na esfera acadêmica, os professores da área de Línguas coadunam na 
compreensão de língua(gem) como fenômeno eminentemente social, no qual interagem 
aspectos cognitivos, comunicativos, históricos, culturais e estruturais.    

A partir das contribuições do Círculo de Bakhtin às reflexões sobre a língua(gem), 
essencialmente no que diz respeito ao reconhecimento de que “todos os diversos campos 
da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261)13, abre-
se um novo caminho para a pedagogia da língua: passa-se da investigação apenas via texto 
como materialidade linguística, a uma investigação do texto como enunciado irrepetível, 
sulcado por diversos discursos e dependente da situação comunicativa e do gênero do 
discurso. Nessa perspectiva, as disciplinas de língua estrangeira, no curso de Letras 
Espanhol, costumam partir de materiais linguísticos concretos que circulam na sociedade – 
a partir de gêneros discursivos, em termos bakhtinianos.  

Logo, nas sete disciplinas de Língua Espanhola, compartilha-se o entendimento de 
que ensinar língua implica preparar o aluno a compreendê-la e utilizá-la nos diferentes 
contextos discursivos, a partir da compreensão de seu funcionamento em termos semântico-
estruturais e pragmático-discursivos.   

Somado a essa perspectiva da língua como prática social, há o reconhecimento da 
língua como forma mais elaborada das manifestações culturais – em atenção ao Parecer 
NºCNE/CES 492/2001. A esse respeito, cabe compreender a língua não como mero veículo 
de expressão cultural, senão como um constituinte da cultura, uma vez que, desde o 
nascimento, linguagem e realidade se conectam.  

Consoante a outros documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC/Brasil), assume-se que “o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 
envolve obrigatoriamente a percepção de que se trata da aquisição de um produto cultural 
complexo” (BRASIL, 2002, p. 93)14, em outras palavras, apropriar-se de uma língua implica 
apropriar-se dos bens culturais que ela engloba. 

Dimensionando a discussão especificamente para o ensino da língua espanhola, é 
importante que nessa perspectiva intercultural – em que se promove a convivência entre 
culturas distintas, com respeito aos aspectos compartilhados e às diferenças individuais –, 
seja lançado um olhar sobre as múltiplas culturas e identidades, evitando o tratamento de 
aspectos culturais da língua sob uma perspectiva monocêntrica ou estereotipada.  Na 
aprendizagem da língua, o estudante pode ser motivado a questionar a construção das 
diferenças, dos estereótipos e preconceitos contra aqueles percebidos como diferentes, no 
seio de sociedades, abordando, por exemplo, a leitura estereotipada de muitos materiais 
didáticos que concebem a América Latina como um território de exotismos indígenas. Nesse 
panorama, as aulas de Língua Espanhola podem envolver os estudantes em questões 
histórico-culturais do próprio país e dos países que têm sua língua de estudo como idioma 
oficial, sendo, ainda, ambiente favorecedor para debates sobre temas que merecem ser 
estudados com um olhar para além do senso comum.  

No que se refere à Linguística como uma das ciências a que se dedica o profissional 
de Letras, as disciplinas são ofertadas no Curso de modo a atender, simultaneamente, 
alunos de Letras Espanhol e de outras línguas (Inglês, Italiano, Francês e Alemão).   

No que tange às disciplinas obrigatórias, os interesses da Linguística estão 
contemplados nas seguintes disciplinas: Introdução aos Estudos da Linguagem (LLE7040); 
Introdução à Linguística Aplicada (LLE7050); Estudos Linguísticos I (LLE7041); Linguística 
Aplicada I (LLE7051); Estudos Linguísticos II (LLE7042) e Linguística Aplicada II (LLE7052). 

A disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem introduz os bacharéis aos 
conceitos de língua e língua(gem), às características da língua(gem) humana, a noções da 

                                                           
13

 BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
14

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf. Acesso em fevereiro de 2015.  
 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
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complexidade da língua(gem) como objeto de estudo, ao binômio de prescrição e descrição, 
ou seja, à compreensão da gramática normativa tradicional que defende a norma padrão, e 
à linguística descritiva como ciência. Também se destaca a relação entre língua e 
sociedade, incluindo assuntos como a variação linguística, o preconceito linguístico e as 
abordagens de diferentes escolas de estudos linguísticos. A disciplina Introdução à 
Linguística Aplicada dedica-se ao estudo crítico sobre os fundamentos teóricos dessa linha, 
com ênfase sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. Na segunda 
fase, a disciplina Estudos Linguísticos I tem como ementa os níveis de análise linguística no 
plano da fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. No mesmo semestre, os 
alunos aprofundam os temas da primeira fase a partir da oferta da Linguística Aplicada I, 
com o estudo crítico das possíveis áreas de atuação da Linguística Aplicada, como por 
exemplo, ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, análise do discurso, produção e 
avaliação de material didático, política educacional e uso de novas tecnologias. Na terceira 
fase, Estudos Linguísticos II contempla leituras de diferentes linhas dessa ciência: 
Psicolinguística, Sociolinguística, Linguística Textual, Pragmática e Análise do Discurso. 
Também na terceira fase, a disciplina Linguística Aplicada II estuda e avalia os suportes 
teóricos relacionados à formação de professores de línguas estrangeiras com vistas ao 
desenvolvimento de consciência crítica relativamente às práticas pedagógicas em diferentes 
contextos de aprendizagem.  

Importa destacar que esse conjunto de disciplinas tenta dar conta de discussões 
centrais na área da Linguística, contemplando diferentes níveis de análise e abordagens 
teóricas. No entanto, por se tratar de uma área de tronco-comum – contemplando em uma 
mesma turma alunos de diferentes línguas e, consequentemente, com diferentes olhares e 
objetos de interesse –, torna-se imprescindível ofertar aos estudantes disciplinas cujas 
discussões linguísticas sejam direcionadas a seu idioma de estudo. Nesse âmbito, o Núcleo 
Docente Estruturante tem inserido, no programa do curso, disciplinas optativas que 
dimensionam os estudos linguísticos à área do espanhol.  

Assim, em relação às disciplinas optativas, o curso contempla os estudos linguísticos 
em espanhol a partir da criação e oferta das seguintes disciplinas:  Aspectos linguísticos em 
Língua Espanhola (LLE 7289), cuja ementa é “estudo crítico de fenômenos linguísticos da 
língua espanhola, com ênfase na variação e mudança”; Tópicos especiais em Língua 
Espanhola I (LLE7276); Tópicos especiais em Língua Espanhola II (LLE7208); ambas de 
ementa aberta à área de especialidade do professor que as ministra.  

Também cabe destacar que as discussões presentes nas disciplinas de Língua e 
Linguística encontram-se, de alguma maneira, conectadas aos Cursos de Pós-graduação 
em Linguística (PPGLg/UFSC) e Estudos da Tradução (PGET/UFSC), tendo em vista a 
atuação de professores dessas matérias em ambos os programas. Dessa forma, os 
estudantes podem se sentir inseridos em certas linhas de pesquisa dos referidos 
Programas, vislumbrando um itinerário formativo capaz de aprofundar questões introduzidas 
na graduação. 
 

2.10  Concepção dos estudos da tradução dentro do currículo  

 
O Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de 

Santa Catarina oferta os cursos de graduação nas áreas de alemão, espanhol, francês, 
inglês e italiano. Estes cinco cursos, abrigados na mesma macro-estrutura Letras Línguas 
Estrangeiras (LE), estão constituídos de disciplinas que pertencem ao tronco comum, ou 
seja, as mesmas disciplinas são ofertadas para todos os alunos por serem consideradas 
disciplinas de formação geral.  

Nesse cenário, localizam-se as três disciplinas de tradução, distribuídas nas primeira, 
terceira e quarta fases. São elas, respectivamente: Introdução aos Estudos da Tradução 
(LLE7030); Tradução I (LLE7031); e, Tradução II (LLE7032). Essas três disciplinas têm por 
objetivo ampliar o conceito do aluno sobre língua, texto, cultura e tradução.  Os estudos da 
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tradução visam despertar no discente o interesse pelos estudos da tradução, inclusive, 
como uma possibilidade de mercado de trabalho.  

Como resultado positivo dessa prática, pode-se destacar que cinco professores do 
quadro de Curso de Letras Espanhol atuam no Programa de Pós Graduação em Estudos da 
Tradução e acolhem projetos de pesquisa em nível de mestrado e de doutorado de 
egressos do Curso de Letras ESPANHOL. 

Quanto ao conteúdo, as disciplinas ofertadas na graduação apresentam, 
gradativamente: (i) um panorama histórico do surgimento da tradução, (ii) estudos das 
várias linhas teóricas, enfatizando a diferença de abordagem entre elas, (iii) discussões 
sobre o processo de construção de sentidos no texto e sua relação com o público alvo, (iv) 
debates sobre as diferentes estratégias tradutórias, seus suportes teóricos e suas 
aplicações nos diferentes contextos, (v) debates sobre a importância dos elementos 
culturais na construção do texto-fonte e do texto-meta e sobre a impossibilidade de se 
separar língua-cultura.   

Durante os três semestres os alunos são expostos a atividades práticas que lhes 
comprovem, tanto sob a ótica do tradutor, quanto em propostas de uso da tradução no 
ensino de línguas, que a atividade efetivamente realizada em sala de aula, partindo de um 
texto-referência em língua portuguesa, versado para a língua estrangeira e vice versa, 
proporciona a conscientização da importância de todas as etapas tradutórias e a importância 
de cada aspecto: sintáticos, semânticos e pragmáticos das versões produzidas, bem como 
suas implicações culturais para o processo de tradução e para o trabalho do tradutor.  
 Com o exposto, acredita-se que os alunos do curso de graduação em Letras da 
Universidade Federal de Santa Catarina, ao cursarem as disciplinas de Estudos de 
Tradução, são contemplados com conhecimentos abrangentes que certamente 
enriquecerão sua futura vida cultural e  profissional. 
 

2.11 Conteúdos curriculares  

 
Para efeito de integralização curricular, o estudante do Curso de Bacharel em Letras 

ESPANHOL deve cumprir, no mínimo, 2880 h/a, dentre as quais, 180 horas-aula de 
disciplinas optativas de código LLE e 180 horas-aula de optativas de livre escolha dentre as 
oferecidas pela UFSC, obedecendo aos pré-requisitos. Totalizam-se, desse modo, 360 h/a 
de disciplinas optativas cursadas. 

No quadro adiante, são apresentadas as disciplinas ofertadas nas oito fases do 
Curso em questão. 
 

2.11.1 Matriz curricular  

 

 

LETRAS ESPANHOL BACHARELADO: MATRIZ CURRICULAR 

 

FASE DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 
CARGA HORÁRIA 

CC PCC 
Total 
h/a 

Total 
horas 

Total 
h/a 

1ª 

LLE7020 Introdução aos Estudos 

da Narrativa 
----------- 72 ----- 72 60 

360h 
LLE7030 Introdução aos Estudos 

da Tradução 
----------- 36 ----- 36 30 

LLE7040 Introdução aos Estudos 

da Linguagem 
----------- 72 ----- 72 60 
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LLE7050 Introdução à Linguística 

Aplicada 
----------- 36 ----- 36 30 

LLE7211 Língua Espanhola I ----------- 144 ----- 144 120 

2ª 

LLE7023 Introdução ao Estudo do 

Texto Poético e Dramático 
LLE7020 72 ----- 72 60 

360h LLE7041 Estudos Linguísticos I LLE7040 72 ----- 72 60 
LLE7051 Linguística Aplicada I LLE7050 36 36 72 60 
LLE7212 Língua Espanhol II LLE7211 144 ----- 144 120 

3ª 

LLE7021 Literatura Ocidental I 
LLE7020 e 

LLE7023 
72 ----- 72 60 

360h LLE7031 Estudos da Tradução I LLE7030 72 ----- 72 60 
LLE7042 Estudos Linguísticos II LLE7040 72 ----- 72 60 
LLE7213 Língua Espanhol III LLE 7212 144 ----- 144 120 

4ª 

LLE7022 Literatura Ocidental II 
LLE7020 e 

LLE7023 
36 ----- 36 30 

360h 

LLE7032 Estudos da Tradução II LLE7030 36 ----- 36 30 
LLE7052 Linguística Aplicada II LLE7050 36 ----- 36 30 
LLE7060 Pesquisa em Letras 

Estrangeiras 
----------- 54 18 72 60 

LLE7214 Língua Espanhola IV LLE7213 108 36 144 120 

OPTATIVA  36 ----- 36 30 

5ª 

LLE7215 Língua Espanhola V LLE7214 72 72 144 120 

288h 
LLE7221 Literatura Hispânica I 

LLE7214, 

LLE7020 e 

LLE7023 
36 36 72 60 

LSB7904 – Língua Brasileira de 

Sinais 
 72 ----- 72 60 

6ª 

LLE7216 Língua Espanhola VI LLE7215 90 54 144 120 

324h 
LLE7222 Literatura Hispânica II 

LLE7214, 

LLE7020 e 

LLE7023 
54 18 72 60 

OPTATIVA  54 18 72 60 

OPTATIVA  36 ----- 36 30 

7ª 

LLE7217 Língua Espanhola VII LLE7216 54 54 108 90 

324h 

LLE7223 Literatura Hispânica III 
LLE7214 e 

LLE7023  
36 36 72 60 

LLE7261 Elaboração de projeto do 

TCC 
LLE7060 72 ----- 72 60 

OPTATIVA  54 18 72 60 

8ª 

LLE7224 Literatura Hispânica IV 
LLE7214 e 

LLE7023 
36 36 72 60 

288h 
LLE7262 TCC em Espanhol LLE7261 144 ----- 144 120 

OPTATIVA  54 18 72 60 

+ ACCs (Atividades Acadêmico-Científico-Culturais) 240h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (h/a)    
2904 

h/a 
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2.11.2  Conteúdos curriculares  

 
Apresentam-se, nesta seção, as disciplinas obrigatórias e optativas oferecidas no 

Curso de Letras ESPANHOL, ofertadas nos oito semestres em que se desenvolve o Curso. 
Uma informação importante a acrescentar diz respeito à forma como se organiza a 
distribuição ente Letras ESPANHOL Bacharelado e Licenciatura: nas quatro fases iniciais, 
as disciplinas são compartilhadas entre os dois Cursos, a partir da quinta fase, o aluno 
escolhe uma das formações, passando a cursar as disciplinas correspondentes a sua 
seleção.   

 

Disciplinas obrigatórias  
 

Nome da Disciplina: LLE 7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa 
Período: 1ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Teorias da narrativa. Estudo de textos teóricos fundamentais para a compreensão e análise de 
autores e textos narrativos. 

Bibliografia Básica: 
ADORNO, Theodor W. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: Notas de literatura. Tr. 
Jorge Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. 
REALES, Liliana Rosa; CONFORTIN, Rogério de Souza. Introdução aos estudos da narrativa: 1° 
período. Florianópolis: UFSC, 2009. 
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
ARISTÓTELES. Poética. Tr. Jaime Bruna. In: ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética 
clássica. São Paulo: Cultrix, 1995. 
BAKHTIN, M. “Epos e Romance” In: Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Tr. A. 
F. Bernardini et alii. São Paulo: UNESP/Hucitec, 1988. 
BARTHES, R. et al. Análise Estrutural da Narrativa. Tr. Maria Zélia Barbosa Pinto. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1971. 
BERGEZ, D. et al. Métodos críticos para a análise literária. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
CANDIDO, A. et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
LEITE, L.C.M. O foco narrativo. Ática, 1999. 
LUKÁCS, G. Teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. São 
Paulo: Ed. 34, 2009. 
NUNES, B. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1991. 

 
Nome da Disciplina: LLE 7030 – Introdução aos Estudos da Tradução 
Período: 1ª fase 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa:  
Conceitos e conscientização dos problemas teóricos e práticos da tradução. 
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CAMPOS, H. Metalinguagem & outras metas: ensaios de teoria e critica literária. São Paulo: 
perspectiva, 1992. 
JAKOBSON, R. Aspectos linguísticos da tradução. In: Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 
1975. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo Paes.  
NORD, C. El texto buscado - los textos auxiliares en la enseñanza de traducción. TRADTERM, 1997. 
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/tradterm/article/view/49872. 
PAZ, O. Traducción: literatura y literalidad. 3ª edição. Barcelona: Tusquets, 1971. Disponível em: 
http://www.occt.ox.ac.uk/sites/default/files/paz_literatura_y_literalidad.pdf. 
STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Curitiba: UFPR, 2005.  
ZIPSER, M. E. POLCHLOPEK, S. A. 1° período introdução aos estudos da tradução. Florianópolis: 
UFSC, 2008. 

Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, Geir. O que e tradução. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
LEAL, A. Funcionalismo e tradução literária: o modelo de Christiane Nord em três contos ingleses 
contemporâneos. Scientia Traductrions, 2006. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/view/12916. 
ZIPSER, M; PFAU, M. Entrevista com Christiane Nord. Cad. Trad., Florianópolis, nº 34, p. 313-337, 
jul./dez. 2014. Disponível em:https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-
7968.2014v2n34p313/28206 

 
Nome da Disciplina: LLE 7040 – Introdução aos Estudos da Linguagem 
Período: 1ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Introdução aos conceitos de língua e língua(gem); características da língua(gem) humana; a 
complexidade da língua(gem) como objeto de estudo; prescrição e descrição: da gramática normativa 
à linguística como ciência; língua e sociedade: a norma padrão;variação linguística; preconceito 
linguístico; escolas de estudos linguísticos. 
 

Bibliografia Básica: 
FIORIN, J. L. (Org.) Introdução à Linguística I: objetos teóricos. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2003. 
(caps. 1, 2, 4, e 8)  
MARTELOTTA, M. E. (Org.) Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2012. (caps. 1, 4, 7, 8 e 10) 
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Linguística. v.3. São Paulo: Cortez, 2001. (caps. 
5 e 6)  
DELLAGNELO, A. de C. K.; CERUTTI-RIZZATTI, M. E. 1° Período introdução aos estudos da 
linguagem. Florianópolis: UFSC, 2008 

Bibliografia Complementar: 
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna: a Sociolinguística na sala de aula. São 
Paulo: Parábola, 2004.  
BAGNO, M. O preconceito linguístico: o que é, como se faz. 4 ed. São Paulo: Loyola, 2003. 
MUSSALIM, F. BENTES, A. C. (Orgs.) Introdução à Linguística. v.1 e 2. São Paulo: Cortez, 2001. 
NEVES, M. H. de M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  
ORLANDI, E. P. O que é Linguística. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. 22 ed. São Paulo: Cultrix, 1916/2000.  
WEEDWOOD, B. História concisa da Linguística.  São Paulo: Parábola, 2002. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7050 – Introdução à Linguística Aplicada  
Período: 1ª fase 
Carga Horária: 36 h/a - 02 créditos 
Ementa:  
Estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da Linguística Aplicada no que tange ao 
processo e ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. 
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Bibliografia Básica: 
ALMEIDA FILHO, J. C. P. (org.) (1999). O Professor de Língua Estrangeira em Formação. Campinas, 
SP: Pontes.  
BAKHTIN, M. (1981) Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec.  
MOITA LOPES, L. P. (1996). Oficina de Linguística Aplicada - A natureza social e educacional do 
processo de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado das Letras.  
CERUTTI-RIZZATTI, M. E.; KOERICH, R. D.; DELLAGNELO, A. de C. K. 2° período introdução a 
linguística aplicada. Florianópolis: UFSC, 2008. 68 p. 

Bibliografia Complementar: 
CORACINI, M. J. R. F. (org.) (1995). O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua Materna e Língua 
Estrangeira. Campinas, SP: Pontes. 
COSTA, M. J. et alii (orgs.) (2002) Línguas: Ensino e ações. Florianópolis: Palotti-UFSC, NUSPLE. 
FORTKAMP, M.B.M. & TOMITCH, L.M.B. (org.) (2000), Aspectos da Linguística Aplicada. 
Florianópolis, SC: Insular.  
MEURER, J.L., MOTTA-ROTH, D. (org.) (2002) Gêneros textuais e práticas discursivas: subsídios 
para o ensino da linguagem. Bauru, SP: EDUSC. 
SEARA, I.C. et alii (orgs.) (2006) Formação de professores: experiências e reflexões. Florianópolis: 
Letras Contemporâneas.  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO: Proposta Curricular do Estado de 
Santa Catarina: “Língua estrangeira: a multiplicidade de vozes.”(1998) Florianópolis, SC: SED.  
SIGNORINI, I. CAVALCANTI, M. (orgs.) (1998) Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade. 
Campinas: Mercado de Letras.  
REVISTAS: Trabalhos em Lingüística Aplicada (UniCAMP), Revista Brasileira de Lingüística Aplicada 
(UnB), Linguagem e Ensino (UCPel), the ESPecialist (PUC SP)  
 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7211 – Língua Espanhola I 
Período: 1ª fase 
Carga Horária: 144 h/a - 08 créditos 
Ementa:  
Introdução aos estudos da língua espanhola. Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e 
análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e escritos que permitam o aluno compreender e 
produzir textos que contemplem situações sociais da vida cotidiana e acadêmica. Informações 
pertinentes sobre características fonéticas, gramaticais e sociolinguísticas da língua espanhola. 

Bibliografia Básica: 
ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 1994.   
BARROS, L. G; OLIVEIRA, L. C. de; DINIZ, A. G. 1° Período língua espanhola I. Florianópolis: UFSC, 
2011.  
COSTA, J.M.S. Gramática de los verbos en español. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003. 
MATEO, F. y Rojo, A. El arte de conjugar em español, Ed. Hatier, Paris, 1984. 
BARROS, L. G.; OLIVEIRA, L. C. de; DINIZ, A. G. 1° Período língua espanhola I. Florianópolis: 
UFSC, 2011. 187p. 
MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo Saraiva, 
2006. 
PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B; RODRIGUEZ CACERES, Milagros; BLASCO APARICIO, Gala. 
Vamos a hablar: curso de lengua espanola. 2. ed. São Paulo: Atica, 1994- v. ISBN 850804108X : 
(broch.). 
Bibliografia Complementar: 
BLANCO AGUINAGA, C. Historia social de la literatura española (en lengua Castellana).. Madrid: 
Castalia, 1984. 
BRANDÃO, H. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e construção do sentido, ed 
Unicamp, Campinas, 1997.  
FEIJOO HOYOS, Balbina Lorenzo; HOYOS ANDRADE, Rafael E. Dicionario de falsos amigos : do 
espanhol e do portugues. [São Paulo?]: Scritta Ed. : Embajada de Espana, Consejeria de Educacion, 
1992. 
CASSANY, D. Describir el escribir, ed. Paidós, Barcelona, 2002.  
GONZÁLEZ, A. H. Gramática de español lengua extranjera ,ed. Edelsa, Madrid, 1994.  
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Nome da Disciplina: LLE 7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático 
Período: 2ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Estudo de textos de teoria e crítica do texto poético, fundamentais para a compreensão e análise de 
poemas. Estudo de teoria e crítica do texto dramático. Estudo de textos teóricos fundamentais para a 
compreensão e análise de autores e textos pertencentes a esses gêneros. 

Bibliografia Básica: 
ARISTÓTELES. Poética. Tr. Jaime Bruna. In: ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética 
clássica. São Paulo: Cultrix, 1995. 
COHEN, J. Estrutura da linguagem poética. Tr. A. Lorencini e A. Arnichand. São Paulo: Cultrix, 1966.   

PAVIS, P. A análise dos espetáculos. Tr. S.S. Coelho. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

Bibliografia Complementar: 
CARLSON, M. Teorias do Teatro. Tr. G.C.C. de Souza. São Paulo: EdUNESP, 1997.   
CANDIDO, A. Na sala de aula. Caderno de análise literária. 2.ed. São Paulo: Ática, 1986. 

DINIZ, A. G. 2° período: Introdução ao estudo do texto poético e dramático. Florianópolis: UFSC, 

CCE, 2008. 

HAMBURGER, K. A lógica da criação literária. Tr. Margot P. Malnic. São Paulo. Perspectiva, 1975. 

GOLDSTEIN, N. Versos, sons, ritmos. 13.ed. São Paulo: Ática, 2000. 

POUND, E. ABC da literatura. Tr. de A. de Campos e J. P. Paes. 11.ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

RYNGAERT, J. P. Introdução à Análise do Teatro. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7041 – Estudos Linguísticos I  
Período: 2ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Os níveis de análise linguística: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. 

Bibliografia Básica: 
FIORIN, J. L. (org.) Introdução à Linguística II: Princípios de Análise. 5. ed. São Paulo: Contexto, 
2011. (cap. 1 a 6) 
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (org.) Introdução à Linguística 1: Domínios e Fronteiras. 9. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. (cap. 3 a 6) 
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (org.) Introdução à Linguística 2: Domínios e Fronteiras. 8. ed. São 
Paulo: Cortez, 2012. (cap. 1) 
LIMA, R.; SOUZA, A. C. de. 2° período estudos linguísticos I. Florianópolis: UFSC, 2008. 105 p. 

Bibliografia Complementar: 
AZEREDO, J. C. de. Iniciação à Sintaxe do Português. 9. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.  
CRISTÓFARO SILVA, T. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto, 2001. 
FERRAREZI JR, C. BASSO, R. (org.) Semântica, Semânticas: Uma Introdução. São Paulo: Contexto, 
2013. 
ILARI, R. Introdução à Semântica: Brincando com a Gramática. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 
MONTEIRO, J. L. Morfologia Portuguesa. 4. ed. São Paulo: Pontes, 2002. 
MIOTO, C. SILVA, M. C. F. LOPES, R. E. V. Novo Manual de Sintaxe. Florianópolis: Insular, 2004. 
OTHERO, G. de A. KENEDY, E. (org.) Sintaxe, Sintaxes: Uma Introdução. São Paulo: Contexto, 
2015. 
PIRES de OLIVEIRA, R. Semântica Formal: Uma Introdução. São Paulo: Mercado das Letras, 2001. 
SCHWINDT, L. C. (org.) Manual de Linguística: Fonologia, Morfologia e Sintaxe. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2014. 
SEARA, I. C. NUNES, V. G. LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. (org.) Para Conhecer: Fonética e Fonologia 
do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2015. 
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Nome da Disciplina: LLE 7051 – Linguística Aplicada I  
Período: 2ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Estudo crítico das possíveis áreas de atuação da Linguística Aplicada como, por exemplo, 
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, análise do discurso, produção e avaliação de material 
didático, política educacional e uso de novas tecnologias. Estudo crítico das possíveis áreas de 
atuação da Linguística Aplicada como, por  exemplo, ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, 
análise do discurso, produção e avaliação de material didático, política educacional e uso de novas 
tecnologias. 

Bibliografia Básica: 
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.  
MOITA LOPES, L. P. da. (org.). Por uma linguística indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006.  
RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica. 1.ed. São Paulo (SP): Parábola Ed., 2003.  
GIL, G.; SILVA, M. da; D'ELY, R. C. S. F. 5° período linguística aplicada I. Florianópolis: UFSC, 
2010. 135 p. 

Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Linguística Aplicada, Ensino de Línguas e Comunicação. Campinas: 
Pontes, 2005.  
ARAÚJO, J.C. (org.). Internet & Ensino: Novos gêneros, outros desafios. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2007.  
CAVALCANTI, M.; BORTONI-RICARDO, S. M. Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas: 
Mercado de Letras, 2007. 
HEBERLE, V. M. (org.); OSTERMANN, A. C. (Org.); FIGUEIREDO, D. C. (org.) . Linguagem e gênero 
no trabalho, na mídia e em outros contextos. 01. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006.  
MEURER, J. L. (org.); BONINI, A. (Org.) ; ROTH, D. M. (org.) . GÊNEROS - teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.  
RAJAGOPALAN, K. (org.); SILVA, F. L. L. (org.). A linguística que nos faz falhar: investigação crítica. 
São Paulo - SP: Parábola Editorial, 2004. 
 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7212 – Língua Espanhola II 
Período: 2ª fase 
Carga Horária: 144 h/a – 08 créditos 
Ementa:  
Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e análise dos mais diversos gêneros 
discursivos orais e escritos que permitam o aluno compreender, produzir e traduzir textos que 
contemplem situações sociais da vida cotidiana e acadêmica. Informações pertinentes sobre 
características fonéticas, gramaticais e sociolinguísticas da língua espanhola. 

Bibliografia Básica: 
ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1994.  
DIONISIO, A., MACHADO, R. BECERRA. M. A. (orgs) Gêneros Textuais e ensino, ed. Lucerna, Rio 
de Janeiro, 2005.  
VIGARA TAUSTE, A. M. Aspectos del español hablado: aportaciones al estudio del español 
Coloquial. Madrid: Sociedad General Española, 1980.  
HUMBLÉ, P. R. M.; LUCINDO, E. S. 2° Período língua espanhola II. Florianópolis: UFSC, 2008. 179p 
PEDRAZA JIMENEZ, Felipe B; RODRIGUEZ CACERES, Milagros; BLASCO APARICIO, Gala. 
Vamos a hablar : curso de lengua espanola. 2. ed. São Paulo: Atica, 1994- v. ISBN 850804108X : 
(broch.). 
RODRIGUEZ, M. N. O uso do presente e do pretérito indefinido do espanhol por alunos brasileiros 
universitários. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12513. 
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Bibliografia Complementar: 
BRANDÃO, H. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e construção do sentido, ed 
Unicamp, Campinas, 1997. 
GONZÁLEZ, A. H. Gramática de español lengua extranjera, ed. Edelsa, Madrid, 1994. 
MEURER, J. L. O conhecimento de Gêneros Textuais e a formação do profissional da linguagem, In: 
Aspectos da Lingüística Aplicada, ed. Insular, Fpolis, 2000.  
SMITH, F. Para darle sentido a la lectura, ed. Visor, Madrid, 1990.  

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7021 – Literatura Ocidental I 
Período: 3ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Das origens ao século XIX. Estudo de obras representativas, através da leitura de textos traduzidos 
relevantes do ponto de vista estético e histórico-cultural. 

Bibliografia Básica: 
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. 5.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
MARSAL, M. H.; BOER, R. A. de. 3°período Literatura Ocidental I. Florianópolis: UFSC, 2012. 
WELLEK, Rene; WARREN, Austin. Teoria da literatura. 2.ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 
1971. 
 
Bibliografia Complementar: 
BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 
BLOOM, H. Cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. 3.ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1960. 
EAGLETON, T. Teoria da Literatura - uma introdução. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
WATT, I. Ascensão do romance. São Paulo: Cia. de Bolso, 2010. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7031– Estudos da Tradução I 
Período: 3ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
História da tradução e das teorias da tradução.Estudo diacrônico e sincrônico da atividade tradutória. 
Concepção da tradução, papel e prática do tradutor. Situação dos textos traduzidos em diferentes 
países e momentos históricos. 

Bibliografia Básica: 
BRITO, P.H. As condições de trabalho do tradutor. Cadernos de Tradução, Florianópolis, UFSC/CCE, 
Núcleo de Tradução, n. 19, 2007/1. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/6998/6483.  
CAMPOS, H. Metalinguagem & outras metas: ensaios de teoria e critica literária. São Paulo: 
perspectiva, 1992. 
JAKOBSON, R. Aspectos linguísticos da tradução. In: Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 
1975. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo Paes.  
HEIDERMANN, W. Clássicos da teoria da tradução. Florianópolis: UFSC, Núcleo de Tradução, 2001. 
PONTES, G. R;BATALHA, M. C. A tradução como prática da alteridade. Cadernos de Tradução, 
Florianópolis, UFSC/CCE, Núcleo de Tradução, n. 13, 2004/1. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/6230/5849. 
STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Curitiba: Editora UFPR, 2005. 
Tradução de Carlos Alberto Faraco.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/6998/6483
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Bibliografia Complementar: 
FAVERI, Claudia Borges de; TORRES, Marie-Hélène (orgs.). Antologia bilíngüe -Clássicos da teoria 
da tradução francês/português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2004. 
FOLSTER, L.B. Textos culturais específicos: as traduções nas tiras da Mafalda para o português. 
Dissertação de Mestrado: PGET/UFSC, 2013. Disponível em:http://tede.ufsc.br/teses/PGET0172-
D.pdf. 
FURLAN, Mauri (org.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução - Renascimento, vol. 4. 
Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. GUERINI, 
Andréia; ARRIGONI, Maria Teresa (orgs.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução - 
italiano-português, vol. 3. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2005. 
VENUTI, Lawrence. Escândalos da tradução: por uma ética da diferença. São Paulo: EDUSC, 2002. 
394p. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7042 - Estudos Linguísticos II  
Período: 3ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Disciplinas de estudos linguísticos: Psicolinguística, Sociolinguística, Linguística Textual, Pragmática 
e Análise do Discurso. 

Bibliografia Básica: 
FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à Linguística II: princípios de análise. 4 ed. São Paulo: Contexto, 
2010. (caps. 7 e 8) 
MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2012. (caps. 9, 12, 13 e 14)  
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à Linguística: domínios e fronteiras. Vol. 2. 8. ed. 
São Paulo: Cortez, 2012. (caps. 2, 4, 6, e 7) 

Bibliografia Complementar: 
COELHO, I. L.; GÖRSKI, Edair M.; NUNES de SOUZA, C. M.; MAY, G. H. Para conhecer 
sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2015. 
TARALLO, F. A pesquisa sócio - linguística. 2. ed. São Paulo: Ática, 1986. 
AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Tradução de Izabel Magalhães. Brasília: Editora da 
UNB, 2001.  
FAIRCLOUGH, N. Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge, 
2003. 
KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. 
KOCH, I. V., TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 5 ed. São Paulo: Contexto, 1993. 
CABRAL, L. Introdução à Psicolinguística. São Paulo: Ática, 1991. 
SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.  
 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7213 – Língua Espanhola III 
Período: 3ª fase 
Carga Horária: 144 h/a – 08 créditos 
Ementa:  
Produção oral e escrita: apresentação e análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e 
escritos que colaborem na elaboração de textos orais, escritos e traduções em distintos gêneros 
textuais, adequando-os ao propósito comunicativo. Informações pertinentes sobre características 
gramaticais e sociolinguísticas da língua espanhola. 

http://tede.ufsc.br/teses/PGET0172-D.pdf
http://tede.ufsc.br/teses/PGET0172-D.pdf
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Bibliografia Básica: 
ALARCOS LLORACH, E. Estudios de gramática funcional del español.  Madrid: Gredos, 1984.  
ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 1994.   
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua 
española. Madrid: Espasa, 2009.  
BARROS, L. G.; CESCO, A.; OLIVEIRA, L. C. de. Língua Espanhola III. Florianópolis: 
UFSC/CCE/DLLV, 2012.  
BARROS, L. G.; OLIVEIRA, L. C. de. 3° Período língua espanhola III: gramática : teoria e prática. 
Florianópolis: UFSC, 2009. 252 p. 
DIONISIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais 
& ensino. 5. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

Bibliografia Complementar: 
ALARCOS, E. L. Gramática de la Lengua Española,  Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1994.  
BAKHTIN, M. (Volochinov).  Marxismo e Filosofia da Linguagem, Ed. Hucitec, São Paulo, 2004.  
BRANDÃO, H. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e construção do sentido, ed 
Unicamp, Campinas, 1997.  
ERES FERNÁNDEZ, G. (Coord.). PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA (BRASIL). 
Gêneros textuais e produção escrita: teoria e prática nas aulas de espanhol como língua estrangeira. 
1. ed. São Paulo: IBEP, 2012.  
MEURER, J. L. O conhecimento de Gêneros Textuais e a formação do profissional da linguagem, In: 
Aspectos da Lingüística Aplicada, ed. Insular, Fpolis, 20 
NUEVA gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7022 - Literatura Ocidental II 
Período: 4ª fase 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa:  
Estudo de obras representativas do século XX, através da leitura de textos traduzidos relevantes do 
ponto de vista estético e histórico-cultural. 

Bibliografia Básica: 
COMPAGNON, A. Os cinco paradoxos da modernidade. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
CORREA, D.M.; BOER, R.A. de. 4° período Literatura Ocidental II. Florianópolis: UFSC, 2011. 
STAIGER, E. Conceitos fundamentais da poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. 

Bibliografia Complementar: 
AGAMBEN, G. Categorias italianas: estudos de poética e literatura. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
2014. 
BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1986. 
COMPAGNON, A. O demônio da Teoria: Literatura e senso comum. 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 
2010. 
EAGLETON, T. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
PAZ, O. Marcel Duchamp ou o Castelo da pureza. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
REUTER, Y. Introdução à análise do romance. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7032 - Estudos da Tradução II 
Período: 4ª fase 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa:  
Teorias da tradução. Estudo e prática de tradução. Elementos constitutivos das teorias da tradução. 
Diferentes concepções e teorizações. Aplicação de modelos teóricos e de estratégias de tradução. 
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Bibliografia Básica: 
ALVES, Fabio; PAGANO, Adriana; MAGALHÃES, Célia. Traduzir com autonomia: estratégias para o 
tradutor em formação. [4. ed.]. São Paulo: Contexto, 2013. 
BERMAN, Antoine. A tradução e a letra, ou, o albergue do longínquo. Rio de Janeiro: 7Letras, 
PGET/UFSC, 2007. 
CAMUS, A. O primeiro Homem. Trad. Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca e Mª Luiza Newlands 
Silveira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.  
COUTO, M. Un rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: companhia das Letras, 
2002.  
HEIDERMANN, W. Clássicos da teoria da tradução. Florianópolis: UFSC, Núcleo de Tradução, 2001. 
JOYCE, J. Um Retrato do Artista Quando Jovem. Trad. Bernardina da Silva Pinheiro. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2006.  
PAES, Jose Paulo. Tradução : a ponte necessaria : aspectos e problemas de arte de traduzir. 1.ed. 
São Paulo: Ática, 2008. 
STEINER, George. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. 3.ed. Curitiba: UFPR, 2005. 
ZIPSER, Meta Elisabeth; POLCHLOPEK, Silvana Ayub; FRENKEL, Eleonora. 4° Período estudos da 
tradução II. Florianópolis: UFSC, CCE, 2009.  
Bibliografia Complementar: 
ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na pratica. 5. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
BASSNETT, S. Estudos da tradução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. Tradução de 
Vivina de Campos Figueiredo.  
BAKER, M. Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998.  
MILTON, J. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
OTTONI, P. (org.). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da UNICAMP/ FAPESP, 
1998. 
SILVEIRA, Brenno. A arte de traduzir. 1. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2004.  
ZIPSER, Meta Elisabeth; POLCHLOPEK, Silvana Ayub; FRENKEL, Eleonora. 3° período estudos da 
tradução I. Florianópolis: UFSC, 2009. 

 
Nome da Disciplina: LLE 7052 – Linguística Aplicada II 
Período: 4ª fase 
Carga Horária: 36 h/a – 02créditos 
Ementa:  
Estudo e avaliação dos suportes teóricos relacionados à formação de professores de línguas 
estrangeiras com vistas ao desenvolvimento de consciência crítica relativamente às práticas 
pedagógicas em diferentes contextos de aprendizagem. 

Bibliografia Básica: 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.  
GIMENEZ, T. (Org.) Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Ed. UEL, 2002.  
LEFFA, V. (Org.) O professor de línguas: Construindo a profissão. Pelotas: EDUCAT/ALAB, 2001.  

Bibliografia Complementar: 
BARCELOS, A. (Org.); ABRAHÃO, M. H. (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no professor, no 
aluno e na formação de professores. Campinas (SP): Pontes, 2006, 236 p.  
GIMENEZ, T. (Org.) Ensinando e aprendendo inglês na universidade: Formação de professores em 
tempo de mudança. Londrina: Editora UEL, 2003.  
SMYTH, J. Teacher's work and the politics of reflection. American Educational Research Journal, v. 
29, 2, p. 267-300, 1992. 
WALLACE, M. J. 1991 Training foreign language teachers: A reflective approach. Cambridge 
University Press. 
ZEICHNER, K. M & LISTON, D. P. 1987 Teaching students to reflect. Harvard Educational Review, 
57(1), 23-48.  
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Nome da Disciplina: LLE 7060 – Pesquisa em Letras Estrangeiras 
Período: 4ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da pesquisa científica no que tange à área 
de língua e literatura estrangeiras e de tradução. 

Bibliografia Básica: 
ECO, U. Como se faz uma tese. 10. ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 1993.  
PEREIRA FILHO, H. V.; PEREIRA, V. L. D. V.; PACHECO JÚNIOR, W. Pesquisa científica sem 
tropeços - abordagem sistêmica. São Paulo: Editora Atlas, 2007.  
LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, Porto Alegre (RS): ARTMED, 1999.  
TOMITCH, L. M. B.; TUMOLO, C. H. S. 4°período pesquisa em letras estrangeiras. Florianópolis: 
UFSC, 2009. 131p. 

Bibliografia Complementar: 
BARROS, A. J. P., LEHNFELD, N. A. S. (2005) Projeto de Pesquisa: propostas Metodológicas. 16. 
ed. Petrópolis: Vozes.  
GONÇALVES, H. A. (2005) Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp.  
GONSALVES, E. P. (2005) Iniciação à Pesquisa Científica. 4. ed. Campinas: Alínea Editora.  
LÜCK, H. (2003) Metodologia de Projetos. Uma ferramenta de Planejamento e Gestão. 4. ed. 
Petrópolis: Vozes.  
MICHALISZYN, M. S., TOMASINI, R. (2005) Pesquisa. Orientação e Normas para Elaboração de 
Projetos, Monografias e Artigos Científicos. 2. ed. Petrópolis: Vozes.  
TEIXEIRA, E. (2005) As três metodologias. Acadêmica, da Ciência e da Pesquisa. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes.  

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7214 – Língua Espanhola IV (PCC 36 h/a) 
Período: 4ª fase 
Carga Horária: 144 h/a – 08 créditos 
Ementa:  
As principais unidades semânticas serão apresentadas com um enfoque semântico-nocional, 
permitindo aos alunos comunicarem-se em várias situações linguísticas. Tópicos de cultura hispânica. 

Bibliografia Básica: 
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua 
española. Madrid: Espasa, 2009.  
ALARCOS LLORACH, E. Estudios de gramática funcional del español.  Madrid: Gredos, 1984. 
ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 1994.   
BARROS, L. G.; CESCO, A.; OLIVEIRA, L. C. de. Língua Espanhola III. Florianópolis: 
UFSC/CCE/DLLV, 2012.  
LARROZA ANDERSEN, E. M. "La persona en lengua española." Alfa: Revista de Lingüística 54.1 
(2010): 177+. Academic OneFile. Web. 8 Oct. 2015.  
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
MÚGICA, N. “Acerca de la tensión norma – variación lingüística. Sintaxis, morfología, léxico”. Revista 
Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL. Vol. 5, n. 9, agosto de 2007.  Disponível em: http://www-
periodicos-capes-gov-br 
Bibliografia Complementar: 
BELLO, A. Gramática de la Lengua Castellana, Edaf, Madrid, 1987.  
BECHERELLE, El Arte de Conjugar en Español. Hatier, París, 1984. 
ECHEVERRIA ARRIAGADA, C. “Hacia el estudio crítico de la variación y el cambio lingüísticos”. Bajo 
palabra Nº 7. pg:565 -573. 2012. Disponível em:  http://www-periodicos-capes-gov-br 

 
 
 
 
 

http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
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Nome da Disciplina: Língua Espanhola V (PCC 72h/a) 
Período: 5ª fase 
Carga Horária: 144 h/a –  08 créditos 
Ementa:  
Estudo sistemático da fonética e fonologia da língua espanhola. Conhecimento teórico e prático da 
fonética e fonologia da língua espanhola, aplicação gramatical e comparações com o português. 
Enfoque semântico-nocional, permitindo aos alunos comunicarem-se em várias situações linguísticas.   

Bibliografia Básica: 
ALARCOS LLORACH, E. Fonología Española. Madrid: Gredos. 1968.  
COLOMA, G. "Valoración socioeconómica de los rasgos fonéticos dialectales de la lengua española." 
Lexis 35.1 (2011): 91+. Academic OneFile. Web. 8 Oct. 2015.  
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
GARCÉS PÉREZ, M. “Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en función del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la fonética y la fonología”. Revista Iberoamericana de 
Educación: Fundación Dialnet, 2008.  
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
MOLINA MARTOS, I. “Tendencias actuales de la investigación en fonética y fonología”. Linred: 
lingüística en la Red, 2013. Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
MONROY CASAS, R. Aspectos fonéticos de las vocales espanõlas. Madrid: Sociedad General 
Española de Libreria, 1980. 161p.  
VIGARA, A. M. T. Aspectos del español hablado: aportaciones al estudio del español Coloquial. 
Madrid: Sociedad General Española, 1980.  
TRUBETSKOI, N. S. Fonología y morfología. 3. ed. Buenos Aires: Paidos, 1972.  
TOMAS, T. N. Manual de pronunciación española. Madrid: CSIC, 1968.  
Bibliografia Complementar: 
BELLO, A. Gramática de la Lengua Castellana, Edaf, Madrid, 1987. 
ROSETTI, A.; 1962. Introdução à fonética. Lisboa: Publicações  Europa-América.  
CORREA, M. “La enseñanza de fonética y fonología a través de analogías y metáforas”.  Hispania. 
vol: 94. pg:360 -365 Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br  

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7221 – Literatura Hispânica I (PCC 36 h/a) 
Período: 5ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Introdução ao estudo do texto literário hispânico. Estudo de crônicas, ensaios, cartas, comentários e 
diários característicos do Renascimento e do Barroco.  

Bibliografia Básica: 
PIZARRO, A., (org.). América Latina: Palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial/Unicamp/USP, 
1994. 
REALES, L.R.; CONFORTIN, R. de S. 4° Período literatura hispânica I. Florianópolis: UFSC, CCE, 
2009.  
RICO, Francisco. Los discursos del gusto: notas sobre clásicos y contemporáneos. Alicante: 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008.  Disponível em: 
www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6h501  

http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
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Bibliografia Complementar: 
ALBORG, J. L. Historia de la literatura española. 2. ed. ampl. Madrid: Gredos, 1970.  
ALONSO, Dámaso. Obras completas. Madrid: Gredos, 1972. 
BETHELL, L. (org.). História da América Latina. Vol I. São Paulo: Edusp, 1999. 
LEÓN-PORTILLA, M. Códices: Os antigos livros do novo mundo. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2012.  
______. A conquista da América Latina vista pelos índios: relatos astecas, maias e incas. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1985. 
MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. Estudios de critica historica y literaria. Buenos Aires: Espasa-
Calpe Argentina, 1944. 
TODOROV, T., La conquista de América. A questão do outro. São Paulo: Edusp, 1988. 
VEGA, Inca Garcilaso de la. Comentarios reales. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985. Disponível em: 
www.bibliotecayacucho.gob.ve 
ZAMORA VICENTE, A. De Garcilaso a Valle-Inclán. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2002. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchh6h3  

 
 

Nome da Disciplina: Língua Espanhola VI (PCC 54 h/a) 
Período: 6ª fase 
Carga Horária: 144 h/a – 08 créditos 
Ementa:  
Estudo da sintaxe do Espanhol. Enfoque semântico-nocional, permitindo aos alunos comunicarem-se 
em várias situações linguísticas.  

Bibliografia Básica: 
AZOFRA SIERRA, M. E. “Problemas de sintaxis y traducción: el caso del participio presente en 
español”. Epos: Revista de filología, Nº 22, págs. 67-80. 2006. Disponível em: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2582615 
BARROS, L. G. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Curso de Licenciatura de Letras 
Espanhol na Modalidade a Distância. 6° Período língua espanhola VI. Florianópolis: UFSC, 2011. 
227p. 
BENTIVOGLIO, P. “Orden de palabras en español: un análisis sintáctico-semántico-pragmático del 
sujeto”. Lexis revista de linguistica y literatura. vol:27 pg:235. 2003. Disponível em: http://www-
periodicos-capes-gov-br 

GÓMEZ TORREGO, L. Teoría y práctica de la sintaxis. Madrid: Alhambra, 1986.  
LAPESA, R. Estudios de historia lingüística española. Madrid: Paraninfo, 1985.  
PIATTI, G. I. “Algunas observaciones sobre el orden sintáctico en la oralidad”. Plurentes: Artes y 
Letras. Vol.1(2): Fundación Dialnet, 2012. Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 

SERRANO DE MORENO, S; VILLALOBOS, J. “Las estrategias argumentativas en textos escritos por 
estudiantes de formación docente”. Letras,  Caracas,  v. 50,  n. 77, dic.  2008 .    

Disponível em:  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-
12832008000200004&lng=es&nrm=iso 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2582615
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832008000200004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832008000200004&lng=es&nrm=iso
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Bibliografia Complementar: 
ARIZA, M. El comentario filológico de textos, Madrid, Arco/Libros, 2002, 2ª ed. 
CANO, R. El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1999, 4ª ed. 
COMPANY, C. “Los futuros en el español medieval. Sus orígenes y su evolución”, Nueva Revista de 
Filología Hispánica, 34, 1985-1986, 48-107. 
COMPANY, C. La frase sustantiva en el español medieval. Cuatro cambios sintácticos, México, 
UNAM, 1992. 
GARCÍA-MIGUEL, J. M. Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes, (Lalia, Series 
Maior, nº 2), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1995. 
GÓMEZ TORREGO, L.  “Gramática y norma”. Linred: Lingüística en la Red. 2014. Disponível em: 
http://www-periodicos-capes-gov-br 
HIDALGO NAVARRO, A.; PÉREZ GIMÉNEZ, M. “De la sintaxis a la pragmasintaxis: problemas del 
análisis sintáctico en el discurso oral espontáneo”. CAUCE, Revista de Filología y su Didáctica, nº 27, 
2004 /'págs. 221-245. 2003  
Disponível em: http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce27/cauce27_11.pdf 
LAPESA, R. El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Barcelona, Crítica, 1996. 
MARCOS MARÍN, F. El comentario lingüístico, Madrid, Cátedra, 1998, 11ª ed. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, ed. en DVD, 
2000. 
RICÓS, A. Uso, función y evolución de las construcciones pasivas en español medieval. Estudio de 
ser+ participio y se+ forma verbal, Valencia, Universidad, 1995.  
VÁZQUEZ ROZAS, V. El complemento indirecto en español, Lalia (Series Maior, nº 1), Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago, 1995. 
VÍLCHEZ MARTÍNEZ, M.  “Presencia de marcas orales en textos escritos de estudiantes 
universitarios”. Opción. pg:79 -101. 2002. Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7222 – Literatura Hispânica II (PCC 18 h/a) 
Período: 6ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Estudo de momentos significativos do teatro hispânico e hispano-americano com leitura e análise 
de obras representativas. 

Bibliografia Básica: 
DINIZ, A.G. 5° Período literatura hispânica II. Florianópolis: UFSC, CCE, 2010. Disponível em: 
www.repositorio.ufsc.br. 
VEGA, L. de. Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Ed. J.M. Rozas. Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2003. Disponível em 
www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcms3r3. 
ZAMORA VICENTE, A. Lope de Vega: su vida y su obra. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2002. Disponível em: www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcfx779 
Bibliografia Complementar: 
ALBORG, J.L. Historia de la literatura española. Madrid: Gredos, 1991. 
FERRER VALLS, T. La mujer sobre el tablado en el siglo XVII: de actriz a autora. Alicante: Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2014. Disponível em: www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc7q0t4  
MARAVALL, J.A. El mundo social de La Celestina. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2002. Disponível em: www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6w976  
ROUBINE, J.-J. A linguagem da encenação teatral, 1880-1980. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
ZORRILLA, José. Don Juan Tenorio: drama religioso fantastico en dos partes, siete actos y en verso. 
Paris: Magraner, 1947. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7217 Língua Espanhola VII (PCC 54 h/a) 
Período: 7ª fase 
Carga Horária: 108 h/a – 06 créditos 
Ementa:  
Continuação do estudo da sintaxe do Espanhol e estudo da lexicografia hispânica.  

http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce27/cauce27_11.pdf
http://www-periodicos-capes-gov-br/
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Bibliografia Básica: 
DEVÍS MARQUEZ, P. P. “El Parámetro del Sujeto Nulo y la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Reflexión gramatical”. Didáctica Lengua y Literatura.  pg:59-86. 2011 
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
FUENTES RODRIGUEZ, C. Sintaxis oracional. Sevilla: Aliar, 1985.  
GARRIDO MEDINA, J. “Constituyentes y relaciones en la oración y en el discurso”. Círculo de 
lingüística aplicada a la comunicación. pg:199 -225. 2015  
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
GOMEZ TORREGO, L. Teoría y práctica de la sintaxis. Madrid: Alhambra, 1986.  
LAPESA, R. Estudios de historia lingüística española. Madrid: Paraninfo, 1985.  
MURILLO MEDRANO, J. “Subjuntivo e indicativo en las oraciones circunstanciales”.  Káñina. pg:143 -
56. 1999. 
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 
PÉREZ RODRÍGUEZ, D. “El subjuntivo introducido por verbos y el problema de las "oraciones 
sustantivas" “ Ogigia. Revista Electrónica de Estudios Hispánicos. pg:47 -56 2011  
Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-br 

Bibliografia Complementar: 
BOUZET, J. “Orígenes del empleo de estar. Ensayo de sintaxis histórica”, Estudios dedicados a 
Menéndez Pidal, 4, Madrid, CSIC, 1953, 37-58. 
CANO, R. Análisis filológico de textos, Madrid, Taurus, 1991. 
CANO, R. Comentario filológico de textos medievales no literarios, Madrid, Arco Libros, 1998. 
EBERENZ, R. El español en el otoño de la Edad Media. Sobre el artículo y los pronombres, Madrid, 
Gredos, 2000. 
ECHENIQUE, M.T. “El sistema referencial en español antiguo: leísmo, laísmo y loísmo”, RFE, 61, 
1981, 113-157. 
FOLGAR, C. Diacronía de los objetos directo e indirecto (del latín al castellano medieval), Anexo 37 
de Verba, Santiago de Compostela, Universidad, 1993. 
FRAGO, J.A. Textos y normas. Comentarios lingüísticos, Madrid, Gredos, 2002. 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. Contribución al estudio de la sintaxis histórica del adjetivo en español, 
Madrid, Universidad Complutense, 1990. 
GILI GAYA, S. “Nos-otros, vos-otros”, Revista de Filología Española, 30, 1946, 108-117. 
HERRERO, F.J. Sintaxis histórica de la oración compuesta en español, Madrid, Gredos, 2005. 
LAPESA, R. Léxico e historia. I. Palabras. II. Diccionarios, Madrid, Istmo, 1992. 
MEIER, H.  “Sintaxis verbal española, peninsular e hispanoamericana.” Actas del Tercer Congreso 
Internacional de Hispanistas. págs. 601-610. 1970  
Disponível em: http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/03/aih_03_1_068.pdf 
SERRANO, M. J. “Sintaxis y análisis del discurso”. Thesaurus. Tomo L1. 1996. 
Disponível em: http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/51/TH_51_002_050_0.pdf 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Banco de datos del español (Corpus diacrónico de la lengua 
española y Corpus de referencia del español actual) www.rae.es. 
 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7223 – Literatura Hispânica III (PCC 36 h/a) 
Período: 7ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Estudo de manifestações literárias hispano-americanas entre os séculos XIX, XX e XXI sobre autores, 
correntes e movimentos em diferentes regiões, a partir da historiografia, desenvolvendo habilidades 
específicas para leituras críticas de ficções, de ensaios, de obras dramáticas e relatos audiovisuais.  
Bibliografia Básica: 
ANTELO, R. Algaravia: discursos de nação. 2. ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010. 
PIZARRO, A. América Latina: palavra, literatura e cultura. 3 vols. São Paulo (SP): Memorial, 1993.  
RAMA, Á. La crítica de la cultura en América Latina. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1972. Disponível 
em: www.bibliotecayacucho.gob.ve  

http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://www-periodicos-capes-gov-br/
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/03/aih_03_1_068.pdf
http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/51/TH_51_002_050_0.pdf
http://www.rae.es/
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Bibliografia Complementar: 
FERNANDEZ MORENO, C.; UNESCO. América Latina em sua literatura. Paris: UNESCO; São Paulo: 
Perspectiva, 1979. 
HALPERIN DONGHI, T. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, c1974. 
MARIÁTEGUI, J.C. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 2.ed. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 2007. Disponível em: www.bibliotecayacucho.gob.ve 
MARTÍ, J. Nuestra América. 3.ed. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005. Disponível em: 
www.bibliotecayacucho.gob.ve 
REYES, A. Obras completas de Alfonso Reyes. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1955. 
RODÓ, J.E. Ariel. Motivos de Proteo. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976. Disponível em 
www.bibliotecayacucho.gob.ve 
RAMOS, J. Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX. 
Santiago: Cuarto Propio; Callejón, 2003. 
SCHWARTZ, J. Vanguardas Latino-americanas: polêmicas, manifestos e textos críticos. 2.ed. São 
Paulo: EDUSP, 2008. 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7261 – Elaboração de Projeto de TCC 
Período: 7ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos  
Ementa:  
Escrita acadêmica visando à elaboração de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Bibliografia Básica: 
BARROS, A. J. P., LEHNFELD, N. A. S. (2010) Projeto de Pesquisa: propostas Metodológicas. 
Petrópolis: Vozes.  
COSTA, M. R. N.; ANDRADE, A. L. de. Manual para elaboração e apresentação de trabalhos 
acadêmicos: monografias, dissertações e teses. 4.ed. rev. Recifa: INSAF, 2004. 114p  
OLIVEIRA NETTO, A. A. de; MELO, C. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para a 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 2. ed. rev. e atual. Florianópolis: Visual Books, 2006.  

Bibliografia Complementar: 
ALVES, R. Filosofia da ciência. São Paulo: Loyola, 2009. 
CRUZ, C. RIBEIRO, U. Metodologia científica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2003. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2010. 
DIETERICH, H. Novo guia para a pesquisa científica. Blumenau: FURB, 1999. 
D’ONOFRIO, S. Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: Atlas, 1999. 
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009 [1977]. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009. 
MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 
PACHECO JÚNIOR, W. PEREIRA, V. L. D. V. PEREIRA FILHO, H. V. Pesquisa científica sem 
tropeços: abordagem sistêmica. São Paulo: Atlas, 2007. 
SILVA, E. L. da; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 
Florianópolis: Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, 2000. 
WALLERTEIN, I. O fim do mundo como o concebemos. Ciência social para o século XXI. Tradução 
de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
 

 
Nome da Disciplina: LLE 7224 – Literatura Hispânica IV (PCC 36 h/a) 
Período: 8ª fase 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos 
Ementa:  
Introdução a obras representativas da Literatura Espanhola com estudo detalhado de Don Quijote 
de la Mancha 
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Bibliografia Básica: 
CERVANTES, M. de. Don Quijote de La Mancha, Edición del IV Centenario. Real Academia 
Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, São Paulo, Brasil, 2004. Edición digital: 
http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/default.htm 
JAURALDE POU, P. “El Quijote, el lector, la crítica”. Revista de Filología Española, vol. 85, 2005, p. 
81-111. Disponível em: 
http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/view/79/78  
MONTERO REGUERA, J. El Quijote de Cervantes. Disponível em: http://www.liceus.com/cgi-
bin/aco/lit/01/021701.asp  
SPITZER, L. Perspectivismo lingüístico en el Quijote. In Lingüística e historia literaria. Madrid: Gredos, 
1955, p. 135-187. Disponível em cvc.cervantes.es/Literatura/quijote_antologia/spitzer.htm 

Bibliografia Complementar: 
AUERBACH, E. “A Dulcineia encantada”. In: Mimesis: a representação da realidade na Literatura 
Ocidental. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.  
COSTA LIMA, L. "Espaço ficcional e recepção do «Quijote» no século XIX espanhol". Revista 
Colóquio/Letras. Ensaio, n. 92, jul. 1986, p. 28-41. Disponível em: 
http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/issueContentDisplay?n=92&p=28&o=p  
MONER, M. “Técnicas del arte verbal y oralidad residual en los textos cervantinos”. Edad de Oro, VII 
(1988), p. 119-127. Disponível em cvc.cervantes.es/literatura/quijote_antologia/moner.htm  
RICO, F. “Historia del texto”. In CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Instituto 
Cervantes, 1998. Disponível em: 
cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/introduccion/prologo/rico.htm  
MAESTRO, J.G. “Sancho Panza y Sansón Carrasco: contribuciones  a la teatralidad del Quijote.” 
 AISPI. ACTAS XXIII, 2005. http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/21/I_13.pdf 

 
 

Nome da Disciplina: LLE 7262 – TCC em Espanhol 
Período: 8ª fase 
Carga Horária: 144 h/a – 13 créditos  
Ementa:  
Propiciar a oportunidade de o aluno de bacharelado realizar um trabalho de análise, síntese e 
integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Bibliografia Básica: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e 
documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. IV,9p. 
Disponível em : http://www.bu.ufsc.br/consultasAcessos/SABERBasesAcessoRestrito.html 
COSTA, M. R. N.; ANDRADE, Ana Lucia de. Manual para elaboração e apresentação de trabalhos 
acadêmicos: monografias, dissertações e teses. 4.ed. rev. Recifa: INSAF, 2004. 114p  
OLIVEIRA NETTO, A. A. de; MELO, C. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para a 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 2. ed. rev. e atual. Florianópolis: Visual Books, 2006.  

Bibliografia Complementar: 
Adequada à pesquisa realizada por cada estudante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/21/I_13.pdf
http://www.bu.ufsc.br/consultasAcessos/SABERBasesAcessoRestrito.html
http://www.bu.ufsc.br/consultasAcessos/SABERBasesAcessoRestrito.html
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Disciplinas optativas 
 

Nome da Disciplina: LLE 7015 – Literatura e Cinema B 
Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 
Ementa: 
Análise, reflexão e discussão de textos e excertos literários, sequências cinematográficas e filmes 
baseados em obras narrativas da tradição mundial. Comparação entre linguagens literária e 
cinematográfica 
Bibliografia básica: 
BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Trad. de Sérgio P. Rouanet. 
In: Obras escolhidas, Vol. I: Magia e técnica, arte e política. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1897.  
DEBORD, G. A Sociedade do Espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo. Trad. de 
Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
MARTIN, M. A linguagem cinematografica. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011. 
METZ, C. A significação no cinema. Trad. de Jean-Claude Bernardet. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
 
Bibliografia complementar: 
BAZIN, A. “Por um cinema impuro - defesa da adaptação”. Trad. de Eloísa de Araújo Ribeiro. In: O 
cinema – ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
DELEUZE, G. A imagem-tempo. Trad. de Eloisa de Araujo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2007.  
HAUSER, A. “A era do cinema”. Trad. de Álvaro Cabral. In: História social da arte e da literatura. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. 
STAM, R. O espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1979.  
XAVIER, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 4.ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2008. 

 
Nome da Disciplina: LLE 7077 - Leitura e Produção Textual Acadêmica 
Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 
Ementa: 
Leitura e produção de textos técnico-científicos relevantes para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, tais como: resumo, resenha, artigo e seminário. 
Bibliografia básica 
ANTUNES, I. Aula de português: encontro & interação. 2.ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.   
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal . 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  
BARBERO, J. M. (2000)  La educación desde la comunicación. Norma. Argentina  
BAS A., KLEIN I., LOTITO L., VERNINO T. (2001). Escribir: Apuntes sobre una práctica. Eudeba. 
Buenos Aires  
BEAUGRANDE, R; DRESSLER, W. (1997). La lingüística del texto. Barcelona, Ariel.  
BRUNER, J. (1986) Realidades mentales y mundos posibles. Los actos de imaginación que dan 
sentido a la experiencia. Gedisa. Barcelona  
 
Bibliografia complementar 
CAMPS, A., CASTELLÓ, M. (1996). Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la escritura. En C. 
Monereo, I. Solé. (Coords.). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva i nteraccional y 
constructivista. Madrid: Alianza.   
CARLINO, P. (2002). Enseñar a escribir en todas las materias: cómo hace rlo en la universidad. 
Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Inauguración Subsede Cátedra UNESCO 
Lectura y escritura: nuevos desafíos, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, 6 d’Abril de 2002.  
CASTELLÓ, M. (2002). Comunicar el coneixement. Escriure a la universitat. En C. Monereo (Coord.). 
Aprendre a estudiar a la universitat . Barcelona: UOC.   
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso : modos de organização. São Paulo: Contexto, 2008.   
 

Nome da Disciplina: LLE 7078 - Literatura Infanto-Juvenil 
Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 
Ementa: 
Conceito, origem e evolução da Literatura Infantil e Juvenil. Tendências contemporâneas da literatura 
Infantil e Juvenil. Prática de análise textual. 
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Bibliografia básica 
BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
COELHO, N. N. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 
LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. Literatura Infantil Brasileira. História & Histórias. São Paulo: Ática, 
1984.  
TODOROV, T. A narrativa fantástica. In: As estruturas narrativas. Tr. L. Perrone-Moisés. São Paulo: 
Perspectiva, 1969 (Debates, 14), p. 135-147.  

 
Bibliografia complementar 
CASCUDO, L. C. Literatura Oral no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 
CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números). Tr. V. da Costa e Silva. 15 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.  
DIETZSCH, M. J. M. (org.). Espaços da Linguagem na Educação. SP: Humanitas, 1999. 
ECO, U. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
HELD, J. O Imaginário no Poder: as Crianças e a Literatura Fantástica. São Paulo: Summus, 1980. 
KHÉDE, S. S. (org.). Literatura infanto-juvenil - um gênero polêmico. Petrópolis: Vozes, 1983.  
KHÉDE, S. S. Personagens da literatura infanto-juvenil. São Paulo: Brasiliense, 1990. (Série 
Princípios, 61).  
MACHADO, A. M. Como e por que ler os Clássicos Universais desde cedo. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2002. 
NETO, S. P. et alii. O Livro na Educação. Primor/MEC, 1974.  

 

Nome da Disciplina: LLE 7079 - Teoria e Crítica Literária 

Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 

Ementa: 
Panorama das principais Teorias Literárias do Século XX até hoje. Estudo de textos críticos 
representativos das principais Teorias Literárias e Escolas Críticas do Século XX. 
Bibliografia básica 
DERRIDA, J. Escritura e diferença. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
COMPAGNON, A. O demônio da Teoria. Literatura e senso comum. Trad. Cleonice P. Barreto 
Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte, UFMG, 2001.  
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. Tr. S.T. Muchail. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

 
Bibliografia complementar 
BARTHES, R. Aula. Tr. L. Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, s/d. 
______. O rumor da língua. Tr. A. Gonçalves. Lisboa: Edições 70, 1987. 
BLANCHOT, M. O espaço literário. Rio de Janeiro, Rocco, 1987. 
DE TORRE, G. História das literaturas de vanguarda. Tr. M.C. Cary. Porto: Presença,1972. 
WELLEK, R.;  WARREN, A. Teoria da literatura. Tr. J. Palla e Carmo. Sintra: Europa América, 1971. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7208 - Tópico Especial em Língua Espanhola II 
Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 
Ementa: 
Estudo de conteúdo específico relativo a questões linguísticas. PCC: Seminários sobre tópicos do 
conteúdo programático da disciplina com apresentação oral de trabalhos e uso de tecnologias 
(PowerPoint, DVD, animação, etc.). 
Bibliografia: 
A ser definida de acordo com a programação. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7273 - Produção Oral em Espanhol II 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Prática de composição oral em nível intermediário, ampliação textual para apresentações em 
seminários e comunicações em congressos. 
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Bibliografia: 
A ser definida de acordo com a programação. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7274 - Produção Escrita em Espanhol I 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Prática de composição escrita, com ênfase nos procedimentos de composição em nível de parágrafo 
e totalidade do texto. 
Bibliografia  
A ser definida de acordo com a programação. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7272 - Produção Oral em Espanhol I 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Introdução à prática da composição oral, noções teóricas sobre a língua falada com enfoque sobre a 
língua coloquial em uso. 
Bibliografia básica 
BEINHAUSER, W. El español coloquial. Madrid: Gredos, 1993.  
BRIZ, Antonio (coord.) Saber hablar. Madrid: Santillana, 2008.  
VIGAURA TAUSTE, A. M. Aspectos del español hablado. Madrid: SGEL, 1990. ALCINA FRANCH, J.; 
BLECUA, M. Gramática española .  Barcelona: Ariel, 1975.  
Bibliografia complementar 
GONZÁLES HERMOSO, A.; ROMERO DUEÑAS, C. Curso de español. Puesta a punto. Escriba, 
hable, entienda... argumente. Madrid: Edelsa, 1998. MIRANDA, José Alberto. Usos coloquiales del 
español. Madrid: Publicaciones del Colegio de España, 1996.  
ALARCOS LLORACH, E. Estudios de gramática funcional de esp. Madrid: Gredos, 1984. 
 ___________. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 1994.    
BECHERELLE, El Arte de Conjugar en Español. Hatier, París, 1984  
BELLO, A. (1847). Gramática lengua española destinada al uso de los americanos.  Madrid: EDAF, 
1977.  
BON, F. M. Gramática Comunicativa del Español, Edelsa, Madrid, 1995  
GONZÁLES HERMOSO, A; CUENOT, J. R.; SÁNCHEZ ALFARO, M. Gramática de español lengua 
extranjera. Madrid, Edelsa, 2007.  
KOVACCI, O. Tendencias actuales de la gramática. Buenos Aires: Columbia, 1977. LAHUERTA 
GALÁN, J. Gramática de la lengua española. Barcelona, Vox, 2004. MARÍN, F. M.; ESPAÑA. 
 RAMÍREZ, P. Guía de gramática de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe, 2001.  
MENENDEZ  PIDAL, R. (1904). Manual de gramática histórica española. Espasa, Madrid, 1973.  
NEBRIJA, E. A. (1492). Gramática castellana. Madrid: SGEL, 1992.  
RAMÍREZ, S. F. Gramática española. 6 vols. Arco Libros S. L., Madrid, 1985.  
SECO, M. Gramática esencial del español. Espasa Calpe, Madrid, 2007. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7275 - Produção Escrita em Espanhol II 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Prática de composição escrita em nível intermediário com elaboração de resumos, resenhas e 
ampliação de textos. 
Bibliografia 
A ser definida de acordo com a programação. 

 

 
Nome da Disciplina: LLE 7277 - Tópico Especial em Literatura Hispânica I 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Estudo da poesia colombiana dos séculos XX e XXI e momentos significativos com leitura e análise 
de obras representativas. 
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Bibliografia básica 
AYALA POVEDA, F. Manual de literatura colombiana. Bogotá: Educar, 1986. 
FERNANDEZ MORENO, C.; UNESCO. América Latina em sua literatura. Paris: UNESCO; São Paulo: 
Perspectiva, 1979. 
HALPERIN DONGHI, T. História da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, c1974. 
 
Bibliografia complementar 
AIRA, C. Diccionario de autores latinoamericanos. Buenos Aires: Emecé, 2001. 
BELLINI, G. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.  
FRANCO, J. Historia de la literatura hispanoamericana. Tr. C. Pujol. Barcelona: Ariel, 2011.  
HOLGUIN, A. Antología crítica de la poesía colombiana. Bogotá: Tercer Mundo, 1981.  
JURADO VALENCIA, F. Poesía colombiana. Antología 1931 - 2005 [selección, prólogo y notas de F. 
Jurado Valencia]. México: Común Presencia / UNAM, 2006.   
 

 

Nome da Disciplina: LLE 7279 - Estudos de Tradução em Espanhol I 
Carga Horária: 36 h/a – 02 créditos 
Ementa: 
Estudo de conteúdo específico relativo à teoria e/ou prática da tradução. 
Bibliografia básica 
ARROJO, R. O signo desconstruído. Implicações para a tradução, a leitura e o ensino. São Paulo: 
Campinas; Pontes, 1992.  
______. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1993.  
AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradução. Servidões e autonomia do tradutor. Campinas/SP: 
Unicamp, 1994. 
BARBOSA, H. G. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta. Campinas: Pontes, 2004.  
CARDOZO, M. M.; Heidermann, W.; Weininger, M. J. (Orgs.). A escola tradutológica de Leipzig. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009. v. 1. 369 p.  
CATFORD, J. C. Uma teoria lingüística da tradução. Trad. do CET da PUC Campinas. S. Paulo: 
Cultrix, 1980.  
COULTHARD, M. & Caldas- Coulthard, C. R. (org.) Tradução, Teoria e prática. Fpolis: EdItora da 
UFSC. 1991.  
VENUTI, L. A invisibilidade do tradutor. In Palavra 3. Trad. de Carolina Alfaro. Rio de Janeiro: Grypho, 
1995.  
 
Biblografia complementar 
ARRIGUCCI Jr, D. Entrevista com Davi Arrigucci Jr. Revista Br. de Psicanálise, v. 39, n. 1, p. 9-18, 
2005.  
______. A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica: Herder, Goethe, 
Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderin. Tradução de Maria Emília Pereira Chanut. 
Bauru/SP: EDUSC, 2002.  
______. A tradução e a letra, ou, o albergue do longínquo. Tradução de Marie-Hélène Catherine 
Torres, Mauri Furlan, Andréia Guerini. Rio de Janeiro: Letras/PGET, 2007. BAKER, M. In Other 
Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge, 1992.  
______. “Lingüística e estudos culturais: paradigmas complementares ou antagônicos nos estudos da 
tradução?” In: Martins, Márcia A. P. Tradução e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro: 
Puc/Rio/Lucerna, 1999.  
BASSNETT, S. Estudos da tradução. Tradução de Vivina de C. Figueiredo.Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2003.   
BENJAMIN, W. A tarefa do tradutor. In: ______. Clássicos da Teoria da Tradução. Tradução de 
Susana Kampf Lages. Florianópolis: UFSC, Núcleo de Tradução, 2011. BORGES, J. L. Pierre 
Menard, autor do Quixote. In:  
______. Ficções. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. pp. ??-??.  
BORGES, J. L. As versões homéricas. In Outras inquisições. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. ??-??.  
BÜRGER, J. Resenha de Antoine Berman. Pour une critique des traductions: John Donne. Cadernos 
de Tradução, Florianópolis, UFSC/ CCE, Núcleo de Tradução, n. 8, 2001/2. Casanova, Pascale. A 
república mundial das letras. Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Estação Liberdade., 2002.  
CAMPOS, G. O que é tradução. São Paulo: Brasiliense, 1986. (Coleção Primeiros Passos).  
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CAMPOS, H. “Da tradução como criação e como crítica”. In Metalinguagem & Outras Metas. São 
Paulo: Perspectiva, pp. ??-??.   
DESLILE, J.; Woodsworth, Judith (orgs). Os tradutores na história. S. Paulo: Ática, 1998. Trad. de 
Sérgio Bath.  
FAVERI, C. B.; TORRES, M. H. (orgs.). Antologia bilíngüe –Clássicos da teoria da tradução 
francês/português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2004.  
FURLAN, M. (org.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – Renascimento, vol. 4. 
Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.  
GUERINI, A.; ARRIGONI, M. T. (orgs.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – italiano 
português, vol. 3. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 
2005.  
HEIDERMANN, W. (org.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – alemão-português, 
vol. 1. Florianópolis: PGET/UFSC, 2011.  
KUHIWCZAK, P. & LITTAU, Karin. A Companion to Translation Studies. Clevedon: Multilingual 
Matters, 2007.  
LAFARGA, F. (ed.). El discurso sobre la traducción en la historia – Antología bilingüe. Barcelona: 
EUB, 1996.  
LARANJEIRA, M. Poética da tradução: do sentido à significância. São Paulo: EDUSP, 2003. Milton, 
John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Munday, Jeremy. Introducing 
Translation Studies. London: Routledge, 2001. OTTONI, Paulo. Tradução manifesta. Double bind e 
acontecimento. São Paulo/Campinas: Edusp, 2005.  
PAGANO, A. et. al. Competência em tradução: cognição e discurso. Humanitas, Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2005.  
STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Tradução de Carlos Alberto 
Faraco. Curitiba: Editora UFPR, 2005. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7280 - Estudos de Tradução em Espanhol II 
Carga Horária: 72 h/a – 04 créditos – PCC: 18 h/a 
Ementa: 
Estudo de conteúdo específico relativo à teoria e/ou prática da tradução. 
Bibliografia básica 
ARROJO, R. O signo desconstruído. Implicações para a tradução, a leitura e o ensino. São Paulo: 
Campinas; Pontes, 1992.  
AUBERT, F. H. As (in)fidelidades da tradução. Servidões e autonomia do tradutor. Campinas/SP: 
Unicamp, 1994.  
BARBOSA, H. G. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta. Campinas: Pontes, 2004.  
BASSNETT, S. Estudos da tradução. Tradução de Vivina de C. Figueiredo.Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2003.   
Bibliografia complementar 
ARRIGUCCI Jr, D. Entrevista com Davi Arrigucci Jr. Revista Br. de Psicanálise, v. 39, n. 1, p. 9-18, 
2005.  
ARROJO, R. Tradução, desconstrução e psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1993.  
______. A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica: Herder, Goethe, 
Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderin. Tradução de Maria Emília Pereira Chanut. 
Bauru/SP: EDUSC, 2002.  
______. A tradução e a letra, ou, o albergue do longínquo. Tradução de Marie-Hélène Catherine 
Torres, Mauri Furlan, Andréia Guerini. Rio de Janeiro: Letras/PGET, 2007. BAKER, M. In Other 
Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge, 1992. 
 ______. “Lingüística e estudos culturais: paradigmas complementares ou antagônicos nos estudos 
da tradução?” In: Martins, Márcia A. P. Tradução e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro: 
Puc/Rio/Lucerna, 1999.  
BENJAMIN, W. A tarefa do tradutor. In:  ______. Clássicos da Teoria da Tradução. Tradução de 
Susana Kampf Lages. Florianópolis: UFSC, Núcleo de Tradução, 2011.  
Borges, Jorge Luis. Pierre Menard, autor do Quixote. In:  
______. Ficções. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. pp. ??-??. 
Borges, Jorge Luis. As versões homéricas. In Outras inquisições. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. ??-??. BÜRGER, J. Resenha de Antoine Berman. Pour une 
critique des traductions: John Donne. Cadernos de Tradução, Florianópolis, UFSC/ CCE, Núcleo de 
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Tradução, n. 8, 2001/2.  
CASANOVA, P. A república mundial das letras. Tradução de Marina Appenzeller. São Paulo: Estação 
Liberdade., 2002.  
CAMPOS, G. O que é tradução. São Paulo: Brasiliense, 1986. (Coleção Primeiros Passos).  
CAMPOS, H. “Da tradução como criação e como crítica”. In Metalinguagem & Outras Metas. São 
Paulo: Perspectiva. 
CATFORD, J. C. Uma teoria lingüística da tradução. Trad. do CET da PUC Campinas. S. Paulo: 
Cultrix, 1980.  
DESLILE, J.; WOODSWORTH, J. (orgs). Os tradutores na história. S. Paulo: Ática, 1998. Trad. de 
Sérgio Bath.  
FAVERI, C. B.; TORRES, M. H. (orgs.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução 
francês/português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2004.  
FURLAN, M. (org.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – Renascimento, vol. 4. 
Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.  
GUERINI, A.; ARRIGONI, M. T. (orgs.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – italiano 
português, vol. 3. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 
2005.  
HEIDERMANN, W. (org.). Antologia bilíngüe – Clássicos da teoria da tradução – alemão-português, 
vol. 1. Florianópolis: PGET/UFSC, 2011.  
LAFARGA, F. (ed.). El discurso sobre la traducción en la historia – Antología bilingüe. Barcelona: 
EUB, 1996.  
PAGANO, A. et. al. Competência em tradução: cognição e discurso. Humanitas, Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2005.  
STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Tradução de Carlos Alberto 
Faraco.Curitiba: Editora UFPR, 2005.   
VENUTI, L. A invisibilidade do tradutor. In Palavra 3. Trad. de Carolina Alfaro. Rio de Janeiro: Grypho, 
1995.   

 

Nome da Disciplina: LLE 7282 Tópico Especial em Literatura Hispânica II 
Carga Horária: 72h/a – 04 créditos 
Ementa: 
Estudo da poesia peruana dos séculos XX e XXI e momentos significativos, considerando questões 
de retórica e versificação, com leitura e análise de obras representativas. 
Bibliografia básica 
EGUREN, J.M. Obra poética. Motivos. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2007. Disponível em: 
www.bibliotecayacucho.gob.ve 
MARIÁTEGUI, J.C. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. 2.ed. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 2007. Disponível em: www.bibliotecayacucho.gob.ve 
VALLEJO, C. Obra poética completa. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979. Disponível em: 
www.bibliotecayacucho.gob.ve 
 
Bibliografia complementar 
GARCIA-BEDOYA, C. Para una periodización de la literatura peruana. Lima: Latino Americana, 1990. 
ORTEGA, J. La cultura peruana: experiencia y conciencia. México: Fondo de Cultura Económica, 
1978. 
SOTO, H. de. Economia subterrânea: uma análise da realidade peruana. Rio de Janeiro: Globo, 
1987. 
YURKIEVICH, S. Fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Barcelona: Ariel, 1984. 

 

Nome da Disciplina: LLE 7289 - Aspectos linguísticos em língua espanhola 
Carga Horária: 72h – 04 créditos 

Ementa: 
Estudo crítico de fenômenos linguísticos da língua espanhola, com ênfase na variação e mudança. 
Bibliografia básica 
ALARCOS LLORACH, E. Gramática funcional del español. Madrid: Gredos, 1984.   

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/
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______. Gramática de la lengua española. Madrid: Consejería de Educación, 2001.   
ALEZA IZQUIERDO, M.; ENGUITA UTRILLA, J. M. (coords.). La lengua española en América: norma 
y uso actuales. Universitat de València, 2010.   
BOSQUE, I.; DEMONTE, V. Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 
1999.   
GUTIÉRREZ ARAUS, M. L. Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L. Madrid: 
Arco Libros, 2004.   
MOURA NEVES, M. H.. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997 
 
Bibliografia complementar 
ANDIÓN HERRERO, M. A.   Variedades del español de América: una lengua y diecinueve países. 
Madrid: Espasa-Calpe, 2004.   
MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2010.   
MASIP, Vicente. Gramática española para brasileños. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.   
MORENO FERNÁNDEZ, F. MORENO FERNÁNDEZ, F. La lengua española en su geografía. Madrid: 
Arco libros, 2009.   
______. Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco Libros, 2010.   
MORENO, C.; ERES FERNÁNDEZ, G. Gramática contrastiva del español para brasileños. Madrid: 
SGEL, 2007.   
 

 

Nome da Disciplina: LLE 7291 - Análise de livros didáticos de ensino de Espanhol Língua 
Estrangeira   
Carga Horária: 72h – 04 créditos 
Ementa: 
Analise de livros didáticos utilizados no ensino de Espanhol Língua Estrangeira para brasileiros.   
Bibliografia básica 
SCARAMUCCI, M. V. R. “CELPE-Bras: Porque um exame comunicativo”. In: CUNHA, M. J.; 
SANTOS, P. (orgs.). Ensino e pesquisa em Português para estrangeiros. Universidade de Brasília: 
DF, 1996.   
D’ELY, R. C.; GIL, G., e SILVA, M. da. Lingüística Aplicada II. Florianópolis: LLE/CCE/UFSC, 2011.   
HAUPT, C. “Abordagem por tarefas: as atividades do Themen Aktuell”. In: Revista Odisseia – 
PPGEL/UFRN. Nº5, JanJun 2010. 
 
Bibliografia complementar 
 LONG, M. Focus on form in task-based languagetTeaching. Disponível em: 
http://www.mhhe.com/socscience/foreignlang/top.html.    
NUNAN, D. Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP, 1989.   
PRABHU, N. S. Second language pedagogy. Oxford: OUP, 1987.   
XAVIER, R. P. Metodologia do Ensino de Inglês. Florianópolis: LLE/CCE/UFSC, 2011 

 

2.12  Metodologia 

 
Na introdução desta seção, importa trazer à luz a forma como se concebe o termo 

metodologia, neste documento. Para tanto, destacamos a definição de Martinez (2009, p. 
11)15 que a concebe como “a arquitetura e as razões das escolhas feitas em contextos 
didáticos variados, em face de aprendizes diferentes por sua personalidade, sua história, 
suas expectativas, seus objetivos”. A citação destaca a diversidade existente no contexto de 
ensino, o que inibe uma escolha didático-metodológica anterior ao conhecimento das 
variáveis presentes no processo – momento sócio histórico em que se desenvolve a 
disciplina, perfil e experiências dos alunos, por exemplo –; dito de outra maneira, impede o 
desenho “arquitetônico” antes do conhecimento do terreno – em termos metafóricos.  

                                                           
15

 MARTINEZ, P. Didática de línguas estrangeiras. Tradução de Marco Marcilio. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 
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 Desse modo, evitando-se uma postura dogmática, não é finalidade deste documento 
estabelecer ou mesmo prescrever determinadas escolhas metodológicas – postura que 
reflete, de certa maneira, o respeito e a aceitação da profícua heterogeneidade acadêmica 
presente em qualquer área de ensino. Busca-se, ao contrário, indicar concepções e 
caminhos que possibilitem não perder de vista o objetivo principal do Curso de Letras 
ESPANHOL – Bacharelado, aqui reproduzido por conveniência: formar profissionais 
interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 
especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na 
sociedade e das relações com o outro, conforme Parecer CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 
2001.  
 No que diz respeito à área central do Curso – ensino de Língua Estrangeira –, um 
dos pressupostos essenciais do Curso é não dissociar a língua das práticas comunicativas 
reais, assentados, dessa forma, em uma concepção dialógica da linguagem postulada em 
documentos oficiais sobre o ensino de línguas, como Brasil (2002; 2006)16 – trazendo à luz 
reflexões sobre abordagem de ensino. Ambos os documentos, desenvolvidos sob a 
perspectiva da Linguística Aplicada (dentre outras), defendem que ensinar língua implica 
preparar o aluno a compreendê-la e utilizá-la nos diferentes contextos discursivos. Para 
isso, é preciso, além de ensinar a estrutura da língua, ensinar os aspectos sócio-culturais 
que a constituem e a partir dos quais é constituída, bem como ensinar seu funcionamento, 
isto é, a forma como a língua é usada em diferentes situações sócio-comunicativas.  

Corroborando tal perspectiva, no Curso de graduação em Letras ESPANHOL, são 
suscitadas reflexões sobre os objetivos e metodologias envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem da língua estrangeira, fundamentando-se na literatura voltada para a 
linguagem como fenômeno sócio-discursivo.  

A linguagem é um lugar de interação e de interlocução, em que o homem constitui-se 
como ser humano através das relações que estabelece por meio dela com os outros. Tal 
concepção tem embasamento nos estudos de Vygotsky, e permite visualizar uma relação 
dinâmica e constitutiva entre o sujeito e a linguagem. Somam-se a esse postulado, os 
pressupostos teóricos de Bakhtin, que defende a construção dialógica do conhecimento - a 
relação eu com o outro através da linguagem – e as diferentes práticas sociais do sujeito, 
representadas em inúmeros gêneros textuais.  

Partindo das contribuições de Vygotsky (1998)17 e Bakhtin (1997)18 o processo de 
formação dos alunos do curso Letras ESPANHOL, futuros profissionais da Língua e 
Literatura Espanhola, está apoiado na elaboração e uso de materiais capazes de levar o 
estudante a uma postura reflexiva no que diz respeito a suas aquisições linguísticas, 
culturais e teóricas, e no que concerne à concepção de língua como um constructo social 
que se materializa nos mais diversos discursos (primários e secundários). 
 Assim, a linguagem como sistema de signos é, na visão baktiniana, um produto 
ideológico e serve às necessidades do homem, mas também faz emergir sua ideologia.  
Além disso, para Bakhtin (1997, p. 279): 
 

[...] todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. [...] A utilização da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu 
estilo verbal, [...] mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

                                                           
16

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002. Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf. Acesso em fevereiro de 2015; BRASIL. Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias / Conhecimentos de Espanhol. 

Secretaria de Educação Fundamental Brasília: MEC/SEF, 2006. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf. Acesso em fevereiro de 2015. 
17

 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. 6. ed., São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1998. 
18

 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Os gêneros do discurso. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf
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três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade 
de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.  
 

 As práticas metodológicas no Curso de Letras Espanhol frequentemente partem do 
dialogismo assinalado por Bakhtin, fundamentando-se na concepção sócio-discursiva da 
linguagem, de modo a inserir o futuro bacharel em Letras ESPANHOL em situações 
comunicativas concretas.  Tal imersão se faz partindo de gêneros discursivos diversos que 
circulam na sociedade, tais como: filmes, curta-metragens, textos literários e publicitários, 
entre outros. A partir dessa prática sócio-discursiva, o estudante posiciona-se como um 
enunciador real, que tem um objetivo específico e que prevê, no lugar do professor 
avaliador, um interlocutor real que também tem seu objetivo discursivo. Dessa forma, ainda 
que a aprendizagem ocorra num contexto formal, ou seja, que não insurja de situações 
naturais, o aluno, conforme o enfoque e objetivo de cada aula, é inserido em práticas 
comunicativas mais próximas possíveis da realidade na qual atuará cultural ou 
profissionalmente.  
 Após a contextualização sobre a abordagem compartilhada sobre o ensino de 
línguas, importa discorrer sobre aspectos metodológicos considerados no planejamento e 
desenvolvimento das disciplinas em geral. 
 Basicamente, as aulas acontecem na modalidade presencial, com uma média de 
cumprimento de vinte horas semanais. As disciplinas de línguas, literaturas específicas e 
algumas optativas específicas do espanhol são ministradas em língua estrangeira – 
espanhol, neste caso –, e as disciplinas de tronco comum, em língua portuguesa. Ainda 
sobre esse aspecto, nas referências dessas disciplinas são contemplados textos das línguas 
em que se essas se desenvolvem.   
 Sob uma perspectiva interacional, priorizam-se aulas dialogadas, com respeito ao 
ecletismo nas estratégias lançadas mão no processo de ensino-aprendizagem, 
contemplando, ademais, aulas expositivas, debates, seminários, entre outros.  
 Também importa mencionar o trabalho multidisciplinar, transdisciplinar e 
interdisciplinar possibilitado pelo currículo do Curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado, 
em que temas contemplados nas ementas das disciplinas obrigatórias e optativas podem 
dialogar em diferentes momentos, buscando-se uma formação acadêmica sólida e 
diversificada.  
 No que diz respeito aos recursos utilizados, o Centro de Comunicação e Expressão, 
onde se desenvolvem as aulas do Curso de Letras ESPANHOL, conta com ambientes 
informatizados, com salas de aula com recursos de áudio e vídeo, além do apoio de quadros 
brancos. Docentes e discentes contam ainda com o laboratório de línguas, com recursos 
audiovisuais mais específicos, com fones e microfones, úteis para aulas que exigem 
tratamento especial às práticas de audição e de oralidade. Nesse sentido, no processo de 
ensino-aprendizagem outras tecnologias da informação e comunicação têm servido como 
excelentes recursos na formação dos estudantes de Letras ESPANHOL – tema de que trata 
a seção adiante. 

 

2.13  Tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem 

 
O avanço das tecnologias de informação e comunicação e sua proposta na interface 

com o ensino têm desafiado as instituições educacionais a inovar e promover um ensino de 
qualidade mediado por diversos recursos tecnológicos, tais como plataformas educacionais 
e ambientes virtuais.  
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No âmbito das Universidades Federais, as políticas implementadas pelo Governo 
Federal na ampliação do ensino a distância e a formalização de 20% do curso on-line pela 
Portaria 4.059 (10/03/2004) fizeram o docente perceber a necessidade da ampliação do seu 
fazer pedagógico, revendo seu papel frente a uma nova sala de aula, que ultrapassa os 
limites físicos das quatro paredes e possibilita a concretização do conhecimento de modo 
colaborativo, multimodal e não linear.  

O Curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado, a partir da experiência de seus 
docentes no Curso de Letras Espanhol a distância (EaD/UFSC), reconhece que os 
ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEA) e o uso da hipermídia possibilitam a 
multiplicidade de gêneros textuais, orais e escritos e favorecem significativamente a 
aquisição e aprendizagem da língua-alvo, bem como de conhecimentos de outras 
disciplinas. As salas de aulas virtuais proporcionam aos alunos contextos reais de uso da 
língua com suas informações linguísticas e extralinguísticas, aliadas à prática social do 
sujeito em seu contexto sócio-histórico-cultural. 

Nesse sentido, a partir do registro das disciplinas no CAGR/UFSC (Controle 
Acadêmico de Graduação), os professores de cada disciplina podem abrir seu ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem, disponibilizando online recursos e objetos de aprendizagem 
distintos, como: plano e cronograma de ensino, textos digitalizados, indicação de sites para 
estudo, fóruns, vídeos, encaminhamento de atividades com postagem dos alunos, entre 
outros. Em um contexto de cronogramas suscetíveis a modificações, devido a constantes 
variáveis, esse tipo de apoio tecnológico torna-se produtiva e intelectualmente relevante, 
tendo em vista sua contribuição para o desenvolvimento de uma postura autônoma e crítica 
dos estudantes, fomentada por ações atuais dos docentes.  

Ainda cabe dizer que o processo de construção de conhecimento proporcionado por 
um ambiente virtual de aprendizagem, transformados em verdadeiras “salas de aula”, 
frequentadas por professores e alunos, caracteriza-se pela não linearidade na construção do 
conhecimento, e proporciona uma ação hipertextual e simultânea, capaz de alcançar os 
distintos estilos cognitivos dos alunos e seus diferentes momentos de aprendizagem. A 
partir das diversas atividades, algumas listadas anteriormente, o tempo das disciplinas pode 
ser mais bem aproveitado para além da carga-horária prevista, considerando e atendendo, 
ademais, a pluralidade de perfis e interesses dos estudantes.   

Ainda cabe mencionar que o material didático disponibilizado no AVEA do Curso de 
Letras ESPANHOL permite que se façam várias abordagens sobre o mesmo tema, levando 
o aluno a diversas visões e discussões paralelas com os demais usuários do ambiente de 
ensino, o que resulta em um aprofundamento reflexivo sobre os conteúdos e temas 
apresentados, como se tenta ilustrar a partir da imagem abaixo: 
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Imagem 1: AVEA – Disciplina Língua Espanhola II 
 

 
Nesse sentido, o ambiente virtual construído para o ensino da língua espanhola 

como língua estrangeira para o Curso de Bacharelado em Espanhol – aqui utilizado para 
exemplificação de uma proposta que se estende a todas as disciplinas do Curso – 
demonstra as interconexões didáticas proporcionadas pelos recursos midiáticos e a 
promoção das diferentes atividades de produção advindas de vários gêneros textuais. 

Esses cursos online, elaborados pelos professores e disponibilizados pela plataforma 
Moodle, promove aos alunos um espaço colaborativo de aprendizagem. Nas palavras de 
Prata-Linhares (2004, s/p)19:  

 
A aprendizagem colaborativa promove a participação ativa e a interação, 
tanto dos alunos como dos professores. Nessa visão de aprendizagem o 
conhecimento é visto como um construtor social e o processo educativo será 
favorecido pela participação social dos envolvidos.  

 
Nesse sentido entende-se que, no processo de ensino-aprendizagem, é importante 

disponibilizar aos alunos atividades que promovam a aprendizagem colaborativa, a 
interação com outras culturas e diversidade em conteúdos e tecnologias. Portanto, quando 
bem planejada e aplicada, a tecnologia oferece significativa assistência e autonomia ao 
aprendiz.  

Assim, com base no que defende Kenski (2000, p. 16)20, sobre o fato de essa nova 
forma de ensino ampliar as possibilidades de aprendizagem e o envolvimento de todos os 
que participam do ato de ensinar, e no que se expõe anteriormente, elencam-se algumas 
vantagens do auxílio do AVEA às disciplinas do Curso:  

                                                           
19

 PRATA-LINHARES, M. M.; SAMPAIO-RALHA, J.L.F. Revista digital Art&: Interatividade e 

Aprendizagem colaborativa na produção de conhecimento coletivo. Abril/2004. Disponível 

em http:// www.revista.art.br/trabalhos/ABED-2004.h tm.  

20 KENSKY, V. M. Processos de interação e comunicação mediados pelas tecnologias. In: Rosa, D., Souza, V. 

(orgs.).  Didática e práticas de ensino: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001. 

http://www.revista.art.br/trabalhos/ABED-2004.htm
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• Possibilidade de desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

 
• Criação de um outro espaço para compartilhamento de saberes e informações. 

 
• Possibilidade de o estudante poder revisitar os conteúdos em outros momentos do curso, de 

acordo com seu tempo e suas necessidades. 
 

• Disposição gráfica e atrativa dos temas e conteúdos abordados, dando ao aluno a ideia de 
intertextualidade e a relação do texto como prática social e a apropriação do conhecimento.  
 

• Aumento do número de alunos na participação das atividades. Muitos alunos se identificam 
com o ambiente e se sentem cômodos em opinar, discutir e propor modificações. 
 
 

Por fim, somado a esse significativo apoio pedagógico do AVEA – discutido por 
docentes do Curso em suas publicações, como em Costa (2011; 2014)21 –, o Curso de 
Letras Espanhol, como mencionado em seção anterior, conta com salas equipadas com 
multimídias, dois laboratórios de informática – disponíveis aos alunos de Letras – e um 
laboratório da área de espanhol – sala 516 / CCE B – de uso compartilhado com os alunos 
do curso presencial e tutores da modalidade a distância.  

 

2.14  Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 
Em atenção à Resolução n. 17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997, a verificação do 

rendimento escolar compreende frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão 
ser atingidos conjuntamente. A verificação do aproveitamento e do controle da frequência às 
aulas é responsabilidade do professor, sob supervisão do departamento de ensino ao qual a 
disciplina está vinculada.  

É obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, sendo 
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% dos encontros. A esse respeito, 
cabe mencionar a possibilidade de que até 20% das atividades do semestre se 
desenvolvam de forma não presencial, com apoio de recursos diversos como o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, sobre o qual se tratou em seção anterior. 

O aproveitamento nos estudos é verificado, em cada disciplina, pelo desempenho do 
aluno frente aos objetivos propostos no plano de ensino. A verificação do alcance dos 
objetivos em cada disciplina é realizada progressivamente, durante o período letivo, através 
de instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino. 

Todas as avaliações são expressas através de notas graduadas de zero a dez, não 
podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero vírgula cinco). A nota mínima de 
aprovação em cada disciplina é 6,0. O aluno com frequência suficiente e média das notas de 
avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 tem direito a uma nova avaliação no final do 
semestre, exceto nas disciplinas de estágio curricular, de projeto e de trabalho de conclusão 
de curso. 

No início do período letivo, o professor deve entregar aos alunos o plano de ensino 
da disciplina, com respectivo cronograma das aulas e das avaliações. No decorrer do 

                                                           
21

 COSTA, M. J. D. Potencialidades da inclusão de material didático online no ensino-aprendizagem de L2. La 

lengua, lugar de encuentro. Alcalá de Henares, 6-9 jun/2011; COSTA, M. J. D. A (re) significação do material 

didático: o ambiente hipermidiático do Curso Letras Espanhol EaD-Brasil. No prelo, Anais III Coloquio Luso 

Brasileiro de Educação a Distância, Lisboa, 2014. 
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semestre, cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro de sua frequência 
às aulas. Esse acompanhamento pode ser feito virtualmente, a partir do uso da ferramenta 
Moodle, disponível como apoio aos cursos presencias da UFSC. As disciplinas criadas 
nesse espaço oferecem ferramentas para inserção de trabalhos, fóruns, notas, frequência, 
entre outros. Nesse sentido, professores e alunos podem lançar mão desse recurso para 
acompanhamento da disciplina em diferentes instâncias. No final do período letivo, o 
professor deve se responsabilizar pela digitação das notas no sistema do CAGR (Controle 
acadêmico da graduação), bem como pela entrega das listas de frequência, na secretaria do 
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, para devido arquivamento.  
 Ainda consoante à Resolução n. 17/CUn/97, também se preveem avaliações 
especiais para casos excepcionais, devidamente comprovados e tratamento especial em 
regime domiciliar, garantido em caso de gestação, bem como de determinadas 
enfermidades e de incapacidade física, por exemplo. 
 

2.15  Trabalho de conclusão de curso (TCC)  

 
O TCC (Trabalho de conclusão de curso) constitui-se em um trabalho acadêmico-

científico sobre um tema original escolhido pelo aluno e desenvolvido sob orientação de um 
professor.  

Ao estudante de bacharelado, são dadas diferentes possibilidades de escolha de seu 
orientador, podendo este ser um professor: efetivo ou substituto do DLLE;   efetivo de outro 
departamento da UFSC; efetivo ou substituto de outra IES; (iv) professor-leitor vinculado à 
instituição; ou, ainda um pós-doutorando da UFSC. A elaboração do TCC permite que o 
aluno exercite as habilidades de investigação teórica, reflexão crítica e elaboração de um 
trabalho científico que reflitam seu nível de maturidade acadêmica e preparo profissional.  

O projeto do TCC, elaborado, previamente, na disciplina LLE7261- Elaboração de 
projeto do TCC-Espanhol, cursada na sétima fase, deve conter como partes essenciais: 
introdução; objetivos gerais e específicos; justificativa, referencial teórico; metodologia; 
cronograma e bibliografia. O tema deve ser original e pertencer às principais linhas de 
pesquisa do Curso de Letras Espanhol: Estudos da Tradução, Estudos Literários, 
Metodologia de Ensino de Língua Espanhola e Estudos Linguísticos. O trabalho deve 
apresentar uma contribuição, ainda que modesta, aos estudos da área e não ter sido 
apresentado em outra disciplina. 

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido, apresentado, e defendido na 
oitava fase, conforme conteúdo e cronograma especificados no Projeto do TCC, disciplina 
cursada na sétima fase. O trabalho, redigido em Língua Espanhola, em fonte Times New 
Roman 12 e espaço 1.5, deve ter entre 6000 a 12000 palavras (entre a introdução e a 
conclusão) e estar em concordância com as normas vigentes para a elaboração de 
trabalhos científicos (ABNT). Deve conter: resumo (por volta de 50 palavras) em língua 
espanhola, e em língua estrangeira, cada qual com quatro palavras-chaves; sumário; 
introdução; desenvolvimento; conclusão; bibliografia; e anexos (quando for o caso). A linha 
teórico-metodológica deve ser clara e priorizar o uso de uma bibliografia atualizada e em 
conformidade com os objetivos propostos pelo aluno.  

A elaboração do TCC ocorre sob a orientação de um professor que, desde a sétima 
fase, acompanha todas as etapas do processo de desenvolvimento do trabalho, oferecendo 
suportes teóricos e metodológicos. A atividade de orientação desempenha um papel 
essencial no direcionamento dos caminhos teóricos trilhados durante a investigação do tema 
proposto, já que permite um espaço frutífero de discussão e aprendizado da pesquisa 
científica.  

A aprovação do TCC está condicionada à entrega, apresentação e aprovação do 
trabalho à banca constituída pelo orientador e dois professores convidados. A banca 
avaliará o trabalho por sua qualidade e rigor científico, sugerindo as alterações que julgar 
pertinentes. O aluno deverá efetuar as modificações sugeridas pela banca e encaminhar à 
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Coordenação de Área um CD-ROM com a cópia eletrônica final revisada, para que seja 
disponibilizado o arquivo do TCC em formato eletrônico nas páginas do DLLE e da 
Biblioteca Universitária da UFSC.22 

Em concordância com os objetivos do curso, a produção do TCC permite que o 
estudante exercite e sistematize os conhecimentos científicos adquiridos ao longo do curso 
e demonstre sua capacidade de atuar como um sujeito crítico e comprometido socialmente, 
capaz de promover a reflexão crítica sobre sua profissão, produzindo, aplicando e 
disseminando o conhecimento. 

Soma-se a esses fatores a compreensão do TCC como um passo inicial de uma 
trajetória acadêmica, tendo em vista o itinerário formativo oferecido pelos Programas de 
Pós-graduação de diferentes áreas – Linguística, Literatura e Tradução – ofertados pelos 
Departamentos de Língua e Literatura Estrangeiras e de Língua e Literaturas Vernáculas, 
com cursos de mestrado e doutorado, nos quais atuam professores do Curso de Letras 
ESPANHOL. 

Sinalizando a produção intelectual dos alunos do Curso de Letras ESPANHOL – 
Bacharelado, listam-se, no quadro abaixo, os TCC defendidos nos últimos cinco anos. 

 

ALISON FELIPE GESSER. Funcionalidad de formas verbales de pasado: análisis lingüístico 

de una película brasileña traducida al español. 2015. 

DJULIANA CAMPESTRINI. Propuesta de traducción comentada del español al portugués del 

cuento “Vida moderna” de Eduardo Wilde - reflejo del escenario histórico social en la literatura 

argentina de la generación del ochenta. 2015. 

ISABELLA CATÂNEO CHIMIDTS. Traducción comentada de la obra infantil E o dente ainda 

doía, de Ana Terra: rimas y expresiones idiomáticas. 2015. 

MARIA MARTA DE LACERDA. Elena Garro: la señora en su balcón. 2015. 

VÁSSIA VANESSA DA SILVEIRA. Los desfiladeros de Huidobro: una incursión en los desafíos 

de la traducción a partir del prefacio de Altazor. 2015. 

ALEXANDER VLADIMIR BELIVUK MORAES. Autofiguración de autor en el discurso vacío de 

Mario Levrero. 2014. 

MARY ANNE WARKEN SOARES SOBOTTKA. Humor político en la obra de Nicanor Parra: 

chistes Parra desorientar a la Policía Poesía. 2014 

CINTHIA FORTINI DE OLIVEIRA SANTOS. En busca de la identidad vasca en el cuento 

"Método para plagiar" de Bernardo Atxaga, 2014. 

LILIANE GONÇALVES RODRIGUES. Traducción comentada del cuento música en la 

oscuridad, de Julio Llamazares, 2013. 

GUSTAVO ADOLFO OSORIO AGREDO. Las contradicciones de la modernidad en la novela 

el despertar de los demonios de Victor Aragón. 2013. 

VERIDIANA DA COSTA BRANDÃO. Explotando las ideas clave de la lingüística contrastiva, 

2012. 

                                                           
22

 Conforme normativa estabelecida no documento “Normas de TCC”, disponível em: 

http://www.lle.cce.ufsc.br/docs/normasTCC.pdf. Acesso em novembro de 2015. 

http://www.lle.cce.ufsc.br/docs/normasTCC.pdf
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MAURO ENRICO CAPONI. La problemática del riesgo y la relación hombre-naturaleza: Un 

análisis de los relatos Tifón y El viento blanco, 2012. 

MAYARA GOYA CARVALHO. Traducción y cultura: levantamiento léxico y análisis de textos 

del género noticia, 2012. 

MARIA LETICIA NASTARI MILLÁS. La traducción para la subtitulación:  Análisis de las 

unidades fraseológicas de la película El secreto de sus ojos, 2011. 

JOYCE MARIA SELL BOTTICELLI DE CARDOZO. Identificación e inventario de interferencias 

lingüísticas en el proceso de aprendizaje de estudiantes brasileños de lengua española, 2011. 

TÂNIA MARA MARQUES DE OLIVEIRA. El empleo del género textual música como elemento 

mediador en el salón de clase de lengua extranjera, 2010. 

MARCOS MENDES. Retratando el retrato de La lozana andaluza, de Francisco Delicado. 

2010. 

KARIN BAIER. Hojas portuguesas y hojas brasileñas, truenos que suenan entre las lenguas: 

un análisis traductológico, 2010. 

GRASIELE FERNANDES HOFFMANN. La traducción como representación cultural: 

elaboración de un manual de apoyo para profesionales de educación física en sus clases de 

musculación, 2010. 

FILIPE SANTOS OLIVEIRA. La oralidad y la escritura en la performance del rap, 2010. 

ELEONORA SANTANA PEREIRA. La actividad traductora y su contexto cultural: elaboración 

de un formulario bilingüe de denuncia policial para atender al turista hispano-americano, 2010. 

ANICY TEREZINHA BAINHA PACHECO. La enseñanza de la lengua extranjera – Español 

para sordos, 2010. 

 
 
A partir dessas investigações realizadas como trabalho de conclusão de curso, 

alunos bacharéis em Letras ESPANHOL têm aproveitado oportunidades de socialização de 
trabalhos científicos, apresentando resultados de seus respectivos estudos em eventos 
científicos e/ou publicando-os em periódicos acadêmicos, como ilustram os trabalhos 
citados no quadro adiante, apresentados e/ou publicados nos últimos semestres. 

 
 

GESSER, A. F.; OLIVEIRA, L. C. La expresión temporal de pasado en el material de audio de 
una película brasileña traducida en México. Guadalajara: Revista Verbum Et Lingua, 2015, v. 
5, p. 39-56. 

 
CATANEO, I. Tradução de livros Infantis: Rimas e Jogos de Palavras. IX Semana Acadêmica 
de Letras, 2015. (Banner) 
 
ALBANO, C. S. A noção de futuridade em português e espanhol: análise de amostra fílmica. IX 
Semana Acadêmica de Letras, 2015.(Comunicação). 
 
ALBANO, C. S. Amostra diacrônica do espanhol escrito com marcas de oralidade.  XXV SIC, 
2015. (Banner) 
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TAVORA, B. et al. Corpus do espanhol escrito com marcas de oralidade (CEEMO): Pesquisas 
Iniciais. Anais da IX Semana Acadêmica de Letras, 2015.  
 
GESSER, A. F.; OLIVEIRA, L. C. de.  Funcionalidade de formas verbais de passado: uma 
interface entre linguística e tradução. In: XVII Congreso Internacional de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL 2014). João Pessoa: Estudos lingüísticos e 
filológicos, 2014, p. 2733-2749. 

 
GESSER, A. F.; OLIVEIRA, L. C. de.  Funcionalidade de formas verbais de passado: uma 
interface entre linguística e tradução. In: XVII Congreso Internacional de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL 2014). João Pessoa: UFPB, 2014. 
(Comunicação) 

 
GESSER, A. F. Canté/he cantado: as formas simples e composta do pretérito perfeito do 
indicativo na tradução ao espanhol de um filme brasileiro. In: VI Seminário Integrado de 
Pesquisas em Linguística (SINPEL). Florianópolis: UFSC, 2014. (Banner) 
 

2.16  Atividades acadêmico-científico-culturais (ACC) 

 
O Curso de LETRAS ESPANHOL – BACHARELADO busca, além da formação 

profissional específica, uma formação mais abrangente e sólida, contemplando o tratamento 

de conteúdos particulares da área, bem como o tratamento de aspectos socioculturais do 

entorno do estudante e de sua área de formação.   

Nesse panorama, as atividades complementares se apresentam aos estudantes 

como uma possibilidade de formação diferenciada e autogerenciada, na qual os 

participantes do processo (alunos e professores, essencialmente) são co-protagonistas em 

um cenário de valorização do conhecimento adquirido em situações que transcendem o 

ambiente padrão e formal da sala de aula.  

A Universidade Federal de Santa Catarina oferece a seus discentes, docentes e 

técnico administrativos diversas oportunidades de ampliação de conhecimento científico e 

cultural, através de constantes eventos locais, nacionais e internacionais.  

Dimensionando ao corpo discente, a partir da participação em atividades acadêmico-

científico-culturais, oferecidas nos âmbitos internos e externos ao Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeiras da UFSC, os estudantes são levados a estabelecer relações de 

convivência social, em exercícios de responsabilidade individual e coletiva.  

Conforme documento Orientações para produção de memorial de atividades 

acadêmico-científico-culturais, “cabe ao graduando realizar, ao longo do Curso, atividades 

dessa natureza, totalizando o mínimo de 240h/a (200 horas) para os alunos de Licenciatura 

e Bacharelado, divididas em disciplinas de 60h/a cada uma.” Essas atividades podem ser 

realizadas não só no âmbito do Curso de Letras Estrangeiras, mas também nos demais 

cursos da área de Humanas.  A solicitação da creditação das atividades complementares é 

feita pelos estudantes, por meio de requerimento documentado com a apresentação de 

quatro memoriais descritivos referentes às três frentes: ensino, pesquisa e extensão.  As 

disciplinas a serem validadas, a partir da análise do coordenador de área dos documentos 

apresentados pelo estudante, são: LLE7901 Ensino em Letras Estrangeiras I (60h/a), 

LLE7902 Ensino em Letras Estrangeiras II (60h/a), LLE7903 Pesquisa em Letras 

Estrangeiras I (60h/a), LLE7904 Pesquisa em Letras Estrangeiras II (60h/a), LLE7905 

Extensão em Letras Estrangeiras I (60h/a) e LLE7906 Extensão em Letras Estrangeiras II 

(60h/a).  
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Como exemplificação das atividades passíveis de validação nas três frentes 

mencionadas, listam-se: 

 

- Atividades de ensino: monitorias (bolsistas e voluntários), docência em cursos 

livres, tutoria em EaD, realização de minicursos e oficinas, estágio de docência, entre 

outros. 

 

- Atividades de pesquisa: participação em projetos de pesquisa (com bolsas de 

iniciação científica ou voluntário), atuação como sujeito de pesquisas, participação 

em eventos científicos, publicação de resumos e artigos, apresentação de banner, 

entre outros. 

 

- Atividades de extensão: participação em projetos de extensão (bolsistas e 

voluntários), estágio em empresas e afins, participação como ouvinte de eventos 

científicos, minicursos, oficinas, palestras e afins, organização de eventos, 

participação em eventos e campanhas da comunidade, representação estudantil, 

entre outros. 23 

 

Outras atividades complementares para os alunos do Curso de Letras Espanhol 
Bacharelado são representadas pelas disciplinas LTR5007 Programa de Intercâmbio I, 
LTR5008 Programa de Intercâmbio II, para cuja obtenção dos respectivos créditos,  os 
alunos devem participar de programas de intercâmbio acadêmico, decorrentes de convênios 
assinados com instituições de ensino superior, agências de fomento, centros de pesquisa e 
instituições semelhantes. 

Redimensionando especificamente ao papel do Curso de Letras ESPANHOL para a 

efetivação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, em um panorama heterogêneo e 

complementar, no que tange à formação e aos interesses acadêmicos do corpo docente, 

aos alunos, são oferecidas oportunidades diversas de atuação nessas três frentes, tendo em 

vista os projetos de ensino, pesquisa e extensão coordenados por professores do Curso. 

Ademais, importa destacar a promoção e divulgação de atividades culturais que 

ocorrem em Florianópolis e cidades próximas, das quais participam os estudantes por 

iniciativa particular ou a partir de atividades pedagógicas contempladas no cronograma de 

disciplinas do Curso. Dentre algumas, exemplifica-se a visita à exposição Frida Kahlo – suas 

fotografias, no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. 

2.17 Concepção e composição da prática como componente curricular  (PCC) 

 
          Caracterizam-se como Prática como componente curricular (PCC) atividades que 
estimulam exercícios de estudo independente, visando à autonomia intelectual e profissional 
do aluno, com o objetivo de oportunizar a articulação entre a teoria e a prática desde o início 
do curso. 
          As Resoluções CNE/CP 1 e 2, de 18 e 19 de fevereiro de 2002, respectivamente, 
versam sobre o assunto. De acordo com esses documentos, o projeto pedagógico deve 
garantir 400 horas (equivalente a 480 h/a) de uma prática que se traduz em “procedimentos 
de observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com registro 

                                                           
23

 Detalhes dessas e de outras informações podem ser encontradas no documento Orientações para produção de 

memorial de atividades acadêmico-científico-culturais, disponível em http://lle.cce.ufsc.br/docs/ACC.pdf. 
Acesso em novembro de 2014. 

http://lle.cce.ufsc.br/docs/ACC.pdf
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dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema (...). [A prática] poderia 
ser enriquecida com tecnologias da informação, incluídos computador e vídeo, narrativas 
orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo de 
casos” (Resolução 1, Art. 13, §1º e §2º). 
          No projeto pedagógico do curso, a Prática como componente curricular está inserida 
em diversas disciplinas, com horas/aula e atividades explicitadas nas respectivas ementas e 
programas, tal como destaca o quadro adiante: 
 

Disciplinas Carga-
horária 

Ementas de PPC 

LLE7060/LLE7460 Pesquisa 
em Letras Estrangeiras 

18h/a Para os alunos das duas habilitações: 
Relatório acerca da metodologia de pesquisa 
utilizada em dissertações e teses defendidas 
no PPGET, PPGI, ou em outro programa de 
pós-graduação indicado pelo professor da 
disciplina.  

 

LLE7214 Língua Espanhola IV 36h/a Exame crítico das práticas de 
ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

LLE7215 Língua Espanhola V 72/ha Exame crítico das práticas de 
ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

LLE7221 Literatura Hispânica I 36h/a LLE7214 Língua Espanhola IV 
MEN5604 Didática D 18h/a Mediações pedagógicas e suas relações com o 

ensino da área específica do curso. 

PSI5137 Psicologia 
educacional: desenvolvimento 
e aprendizagem 

12h/a Atividade de prática de ensino: uso de 

questionário, entrevista ou observação direta 

para investigação dos fenômenos psicológicos 

estudados e elaboração de relatório. 

LLE7216 Língua Espanhola VI 54/ha Exame crítico das práticas de 

ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

LLE7222 Literatura Hispânica II 18h/a Experiência de montagem de obra em 

castelhano para estudo de recepção em 

escolas públicas que ofereçam cursos de 

Espanhol. 

MEN7050 Metodologia do 
Ensino de Espanhol 

36h/a Planejamento de aulas e avaliação. Produção e 

avaliação de materiais didáticos e 

implementação de atividades de ensino. 

LLE7217 Língua Espanhola VII 36/ha Exame crítico das práticas de 

ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

LLE7223 Literatura Hispânica 
III 

36h/a Análise crítica de obras constitutivas do cânone 

literário de América Hispânica e observação 

dos modos de ensino deste nas escolas. 

LLE7224 Literatura Hispânica 
IV 

18h/a Experiência de performances com poemas e 

relatos orais de capítulos de Quijote em 

castelhano dirigidos a público adolescente em 

escolas que ofereçam espanhol para discussão 

sobre a recepção. 

LSB7904 Língua Brasileira de 
Sinais 

18h/a Exame crítico das práticas relacionadas à LSB. 
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Desse modo, transcendendo a sala de aula e permeando toda a formação do aluno, 
espera-se que a inter-relação preconizada nas ementas de PCC permita a aplicação e/ou a 
transformação do componente teórico em prática, bem como a construção do conhecimento 
alicerçada na reflexão sobre a realidade. 

2.18  Apoio ao discente 

 
Tendo em vista as necessidades e realidades individuais dos estudantes, cada 

professor do Curso de Letras ESPANHOL destina um horário especial de atendimento aos 
discentes. Para cada disciplina, destina-se, no mínimo, uma hora de atendimento 
extraclasse, previsto no respectivo plano de ensino, com indicação de horário e local.  

O horário de atendimento tem a função de reservar um tempo para as dúvidas e 
questões individuais do estudante. Esse horário de atendimento não é somente importante 
para os discentes, como igualmente relevante para o professor, já que estes têm a 
oportunidade de entender melhor eventuais lacunas no processo de ensino-aprendizagem 
que podem passar despercebidos na rotina da sala de aula.  

Também vislumbrando o sucesso na prática pedagógica, conta-se com a atuação de 
monitores que são estudantes de fases avançadas em relação à turma em que essa figura 
atua. O Curso de Letras ESPANHOL conta com três bolsas de monitoria, cuja seleção é 
pública e aberta aos alunos do Curso, normalmente destinadas às disciplinas iniciais, 
divididas nas três grandes áreas: Língua, Literatura e Linguística. Na possibilidade de os 
professores dessas disciplinas iniciais dispensarem o trabalho do monitor, a bolsa é 
destinada a outras disciplinas, conforme conveniência observada pela área.  

No que se refere à atuação, sob a orientação do professor responsável pela 
disciplina, o monitor atende aos estudantes em horário fixo e publicado, oferecendo apoio 
pedagógico a partir das necessidades identificadas.   

Ainda cabe informar sobre a existência de um apoio psicológico institucionalizado. O 
Projeto de atenção em psicologia (SAPSI/UFSC) tem por objetivo atender ao estudante da 
Universidade Federal de Santa Catarina em situação de risco psicossocial – vulnerável a 
resultados negativos no seu desenvolvimento e no alcance de seus objetivos pelo 
enfrentamento de obstáculos individuais ou ambientais – através de ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde, também em articulação com as demais estruturas 
universitárias.24  

Por fim, cabe mencionar o sistema abrangente de apoio da Pró-reitoria de Apoio 
Estudantil (PRAE/UFSC)25, que, a partir de programas como Bolsa estudantil, Moradia 
estudantil, Isenção de alimentação no restaurante universitário, Auxílio creche, Auxílio 
Banner, Viagem de estudo e outros, vem contribuindo para a inclusão, permanência e êxito 
de nossos estudantes. Ademais, diferentes Editais da UFSC oferecem bolsas em distintas 
instâncias – PROBOLSA (vinculado à extensão), PIBIC (vinculado à pesquisa) e PIBID 
(vinculado ao ensino), por exemplo –, que cumprem o papel de apoio discente. 

 

2.19 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 
A avaliação do Curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado deve levar em conta 

aspectos qualitativos e quantitativos a serem aplicados como um processo formal de 
acompanhamento imparcial, contínuo, dinâmico, e cumulativo, com a participação efetiva 
dos segmentos envolvidos, devendo, de acordo com o preconizado no Parecer Nº CNE/CES 
492/2001, pautar-se: 

 

                                                           
24

 Fonte: http://sapsi.paginas.ufsc.br/  
25

 Fonte: http://prae.ufsc.br/  

http://sapsi.paginas.ufsc.br/
http://prae.ufsc.br/
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- Pela coerência entre as técnicas e instrumentos de avaliação discente e o projeto 
pedagógico – na forma das características de cada curso, explicitadas nos objetivos, no 
elenco de competências e habilidades a serem desenvolvidas, nos requisitos a serem 
cumpridos e no perfil desejado do formando. 

 
- Por uma orientação acadêmica individualizada, que contemple e valorize a 

diversidade de aptidões e competências, na formação de indivíduos transformadores. 
 
- Pela implementação de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação interna, 

que possibilite uma análise contínua do curso e, consequentemente, seu aprimoramento. 
 
- Pela disposição permanente em participar do processo de avaliação realizado pelos 

órgãos competentes. 
 
Assim, uma avaliação ideal de um curso converte-se a um fórum permanente de 

discussões que se materializará em reuniões semestrais de comissões específicas e de 
reuniões anuais, abertas aos docentes, discentes e funcionários do curso. 

O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) e a Coordenadoria do 
Curso de Letras – Línguas Estrangeiras, responsáveis pelo curso de Letras ESPANHOL - 
Bacharelado, através do envolvimento de seus dirigentes e integrantes, atuam no sentido de 
orientar os alunos, visando desenvolver um comportamento crítico diante da universidade.  

O curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado teve seu currículo significativamente 
modificado a partir de questionamentos e discussões do corpo docente e discente. Para 
tanto, foi criada uma comissão para elaborar um projeto de reformulação do referido curso, o 
que resultou na implantação, em 2007, do novo currículo em vigor atualmente. Tal currículo 
contemplou o desejo por modificações que trouxessem mais qualidade ao curso, 
adequando-o ao mercado de trabalho. Entre 2007 e 2009, uma comissão de avaliação da 
implantação deste currículo foi criada, resultando em pequenas modificações e ajustes que 
foram integrados a este novo currículo.  

Entre 2010 e 2011, por orientação do Ministério da Educação (MEC), foi criado o 
núcleo docente estruturante (NDE, cf. 2.1 deste documento), o qual,  a partir de debates, 
gerou igualmente modificações para aprimorar o currículo. 

Mais recentemente, entre as ações implementadas para avaliar o curso, está à 
realização da Semana de Letras, evento promovido anualmente pelo DLLE junto com o 
Departamento de Língua e Literatura Vernáculas (DLLV). Um dos objetivos desse evento é 
proporcionar aos alunos oportunidades de manifestação em relação aos componentes do 
curso, tais como, currículo, carga horária, corpo docente, infraestrutura, entre outros.  

No que tange especificamente à área de Letras ESPANHOL, o grupo docente da 
área de ensino de língua espanhola, a partir do segundo semestre de 2014, vem debatendo 
em encontros e grupos de estudo sobre uma nova orientação as disciplinas de língua, 
visando a divisão entre modalidades oral e escrita das sete disciplina de Espanhol. Ademais, 
encontram-se em discussão disciplinas de Literatura e Linguística, com o objetivo de se 
rever conteúdos programáticos, referências e pré-requisitos indicados nos planos de 
disciplina atuais. 

2.20 Número de vagas 

 
O Curso de Letras Espanhol oferece quarenta vagas em entrada única anual, sem 

distinção entre BACHARELADO e LICENCIATURA. Isso significa que os estudantes têm a 
oportunidade, primeiramente, de ingressar no curso e de frequentar as primeiras fases para, 
em seguida (na passagem do quarto para o quinto semestre), optar entre a LICENCIATURA 
e o BACHARELADO, como previsto pelo próprio currículo. 

No que tange à forma de ingresso, a seleção ocorre  via vestibular e via SISU, com 
reserva de 70% e 30% das vagas, respectivamente. Também está prevista a reserva de 
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vagas suplementares para estudantes autodeclarados negros e quilombolas, cujas regras 
estão por ser definidas em Resolução/Edital específico, conforme informações da Comissão 
Permanente do Vestibular (COPERVE/UFSC)26.  

2.21 Mobilidade internacional no curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado 

 
Os estudantes do Curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado podem se candidatar 

ao Programa de intercâmbio por acordos bilaterais (programa outgoing), coordenado pela 
Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) da UFSC. Esse Programa destina-se aos 
alunos da UFSC interessados a realizar, por um ou dois semestres, um período de estudos 
em universidades estrangeiras conveniadas através de convênio bilateral.  

São pré-requisitos para realizar intercâmbio em instituições conveniadas (conforme 
Resolução n.º 007/CUN/1999): 
 
a) Ter pelo menos 40% do curso concluído no momento da inscrição (em carga horária). 
 
b) Apresentar matrícula regular, desde a inscrição no Programa de Intercâmbio até o retorno 
à UFSC. 
 
c) Apresentar bom rendimento acadêmico, segundo critérios estabelecidos pelo Colegiado 
do Curso.27 
 

2.22 Projetos de Pesquisa e Extensão do Curso de Espanhol 

 
Considerando que a formação de profissionais de Letras requer um processo de 

transformação pessoal, profissional e institucional, os cursos devem garantir a educação de 
profissionais que adotem uma postura reflexiva sobre sua prática.  

Inseridos na dinâmica da sociedade, esses profissionais devem ser capazes de 
desenvolver ações participativas e questionadoras no seu espaço de atuação. Desse modo, 
a formação mostra-se uma tarefa complexa, em que se procura adequar a experiência 
profissional e os resultados de pesquisas na área à especificidade das demandas sociais. 

Nesse sentido, o Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina, em seus 
artigos 3º e 4º, dispõe sobre as finalidades do ensino superior, dentre as quais se destacam 
o desenvolvimento da pesquisa e da extensão:  
 

Art. 3.º A Universidade tem por finalidade produzir, sistematizar e socializar o 
saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 
formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 
solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma 
sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida. 
 
Art. 4.º A educação superior tem por finalidade: 
(...) 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
(...) 

                                                           
26

 Fonte: http://coperve.ufsc.br/. Acesso em agosto de 2015. 
27

 Fonte: http://sinter.ufsc.br/intercambio-internacional-aluno-ufsc/procedimentos/ 
 

http://coperve.ufsc.br/
http://sinter.ufsc.br/intercambio-internacional-aluno-ufsc/procedimentos/
http://sinter.ufsc.br/intercambio-internacional-aluno-ufsc/procedimentos/
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VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 
 

 Tendo em vista a relevância do cumprimento dos referidos dispositivos, o curso de 
graduação em Letras Espanhol tem contribuído de forma efetiva com a produção e 
disseminação do conhecimento através dos projetos de pesquisa e extensão, desenvolvidos 
e coordenados pelos docentes do referido curso.  

A realização dos projetos requer e põe em prática a produção e sistematização do 
conhecimento científico, amplia a formação dos docentes e discentes envolvidos nas 
pesquisas e promove a reflexão crítica, com vistas sempre ao aprimoramento profissional 
dos sujeitos atuantes e ao compromisso social com relação à aplicação do conhecimento 
produzido.  
 Nesse sentido, o corpo docente do curso de Letras Espanhol tem colaborado através 
do desenvolvimento de diversos projetos, tanto de pesquisa como de extensão, focalizando 
distintas áreas temáticas (estudos linguísticos, estudos literários, estudos da tradução e 
estudos do ensino) e público variado (crianças, adultos, idosos, comunidades carentes, 
comunidades do entorno da Universidade e de outros municípios do Estado de SC). 
 É importante destacar ainda que, por estarem comprometidos com a produção 
científica, os professores da área de Espanhol vêm incrementando as pesquisas e as 
publicações através da criação de núcleos específicos para abrigar o maior número de 
pesquisadores, inserindo, nesse contexto, alunos de graduação e pós-graduação, que 
atuam cooperativamente nessas atividades.  

Atualmente os docentes da área de Espanhol coordenam e/ou contribuem como 
pesquisadores em diferentes Núcleos, Grupos e Projetos de Pesquisa, registrados no 
Sistema Notes e em Plataformas Capes e CNPq. Alguns dos projetos de Pesquisa contam 
com bolsa de iniciação científica (PIBIC), ressaltando-se, ainda, professores que contam 
com a Bolsa Produtividade do CNPq - Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão e Walter 
Carlos Costa, a saber. A partir da atuação como pesquisadores e/ou coordenadores de 
Núcleos, Grupos e/ou Projetos, torna-se possível o diálogo entre professores- 
pesquisadores da UFSC e de diferentes instituições do Brasil e do exterior, promovendo o 
intercâmbio do conhecimento e a interlocução entre pesquisas afins. 

O Curso de Letras ESPANHOL também oferece aos estudantes a oportunidade de 
iniciação em pesquisas, debates e trabalhos pedagógicos relacionados à escola, a partir do 
projeto atualmente coordenado pelas Professoras Andréa Cesco (DLLE) e Juliana Bergman 
(MEN), vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O 
Projeto PIBID ESPANHOL conta, nesta fase, com dez estudantes bolsistas da Graduação 
que, junto ao trabalho de orientação das referidas professoras, contribuem para o 
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores da educação básica. 

Ainda cabe destacar que todos os professores do Curso de Letras ESPANHOL têm 
Projetos de Extensão registrados no Sistema Notes, apresentando diferentes objetivos e 
públicos de trabalho. Consoante à Resolução Normativa N.º 03/CUn/09, de 08 de dezembro 
de 2009, esses Projetos buscam a indissociabilidade entre a Extensão, o Ensino e a 
Pesquisa. Como exemplificação, há projetos destinados: (i) ao ensino de Espanhol para 
diferentes comunidades (crianças em situação de vulnerabilidade social e trabalhadores do 
setor turístico, por exemplo); (ii) à prática de leitura; (iii) à prática de oralidade; (iv) à 
propagação do conhecimento científico através da publicação de periódicos acadêmicos; (v)   
à difusão do cinema hispânico como ponto de partida para debates que permitam o 
intercâmbio colaborativo de questões relacionadas à língua, cultura e história das 
comunidades de fala espanhola; (vi) à compilação de amostras linguísticas para fins de 
pesquisas, internas e externas à UFSC, em Línguística, Literatura e Tradução; (vii) à 
elaboração de materiais didáticos de espanhol para fins específicos; (viii) ao mapeamento 
do ensino de espanhol na rede pública de Santa Catarina; entre outros.  

Essa heterogeneidade de interesses e propostas reflete, de certa maneira, o 
compromisso dos professores e da Instituição com a  interdisciplinaridade e a relação 
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bidirecional com a sociedade, buscando a disponibilização de novos meios e processos de 
produção e compartilhamento de conhecimentos, contribuindo, além disso, para a ampliação 
do acesso ao saber e para o desenvolvimento social do país. 
 

3 CORPO DOCENTE  

3.1  Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
 Por conveniência, apresenta-se a seguir a Portaria N. 233, de 25 de agosto de 2010, 
que versa sobre a instituição do NDE e respectivas atribuições. 
 
 

PORTARIA N.º 233, de 25 de agosto de 2010. 
 
A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, usando da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria n° 649/GR/96 de 20/05/96, e conforme deliberação 
da Câmara de Ensino de Graduação em reunião realizada em 23 de junho de 2010, 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º Instituir o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos Cursos de Graduação da 
Universidade e estabelecer as normas de seu funcionamento. 
Art. 2.º O Núcleo Docente Estruturante de cada Curso de Graduação será responsável pela 
formulação, implementação, avaliação e pelo desenvolvimento do respectivo projeto pedagógico. 
Art. 3.º O Núcleo Docente Estruturante, de caráter consultivo, propositivo e executivo em matéria 
acadêmica, terá as seguintes atribuições: 
I - elaborar o projeto pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 
II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 
III - avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 
IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 
sempre que necessário; 
V - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; 
VI - analisar e avaliar os planos de ensino das disciplinas e sua articulação com o projeto pedagógico 
do curso; 
VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 
projeto pedagógico. 
Parágrafo único. As proposições do Núcleo Estruturante serão submetidas à apreciação e 
deliberação do Colegiado do Curso. 
Art. 4.º O Núcleo Docente Estruturante será composto por docentes indicados pelo Colegiado do 
Curso que: 
I - integrem o Colegiado do Curso e/ou; 
II - ministrem, com regularidade, aulas no curso. 
Parágrafo único. A composição do Núcleo Docente Estruturante deverá observar as seguintes 
proporções: 
I - o número de docentes será equivalente a, no mínimo, 15% do número total de disciplinas 
obrigatórias da matriz curricular do curso; 
II - pelo menos 80% dos docentes deverão ser portadores do título de doutor. 
Art. 5.º Os membros do Núcleo Docente Estruturante serão designados pelo Diretor da Unidade 
Universitária à qual o curso de graduação é vinculado, para um mandato de dois anos, podendo 
ocorrer recondução de mais um mandato para até 1/3 dos membros. 
§ 1.º No ato de designação a que se refere o caput deste artigo será atribuída uma hora de trabalho 
semanal a cada membro do Núcleo para o desempenho de suas atribuições. 
§ 2.º O Diretor da Unidade Universitária deverá encaminhar cópia da portaria de constituição do 
Núcleo à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
Art. 6.º O presidente do Núcleo Docente Estruturante será escolhido pelos seus pares, para um 
mandato de dois anos. 
Art. 7.º O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á uma vez por semestre, preferencialmente no 
início do semestre letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por 
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solicitação da maioria de seus membros. 
Art. 8.º No prazo de 60 dias, a partir da data de publicação da presente Portaria, os Núcleos 
Docentes Estruturantes de todos os cursos de graduação deverão estar implantados. 
Art. 9.º Esta Portaria entrará em vigor a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial da 
Universidade. 

 
 

Cabe mencionar que o primeiro Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras 
Espanhol – Bacharelado, esteve formado pelos professores Walter Costa, Andréa Cesco, 
Liliana Reales, Meritxell Hernando Marsal e Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, 
instituído pela Portaria nº 102/CCE/2010, de 22 de setembro de 2010. Com ausências de 
alguns professores por razões de afastamento para pós-doutorado, prestação de 
colaboração técnica em outra Universidade e licença maternidade, o NDE teve seu quadro 
renovado passando a ser composto, oficialmente, pelas professoras Camila Teixeira 
Saldanha, Carolina Parrini Ferreira, Cynthia Valente, Leandra Cristina de Oliveira e pelo 
professor André Fiorussi, conforme Portaria nº 85/2014/CCE, de 11 de agosto de 2015. 
 

3.2  Atuação do coordenador  

 
A atuação do coordenador se subordina ao Regimento interno do colegiado do curso 

de graduação em Letras – Línguas Estrangeiras - coordenadoria do curso de graduação em 
Letras – Línguas Estrangeiras, aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Letras 
– Línguas Estrangeiras em 17/11/2011. No referido documento, expõe-se: 

 
CAPÍTULO III 
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 
 
Art. 3o.: Competem ao Coordenador do Curso as seguintes atribuições: 
I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, inclusive o de 
qualidade; 
II – representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 
III – executar as deliberações do Colegiado; 
IV – designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 
V – decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 
Colegiado; 
VI – coordenar a elaboração dos horários de aula, ouvidas as partes envolvidas; 
VII – orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso; 
VIII – verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão 
de grau acadêmico aos alunos concluintes; 
IX – analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 
X – decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no curso, 
cancelamento de matrícula em disciplinas, permanência, complementação pedagógica, 
exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de transferência e colação de grau, 
mobilidade acadêmica e bolsas de estudo; 
XI – promover a integração com os Departamentos; 
XII – superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 
XIII – exercer outras atribuições previstas em lei, de acordo com este Regulamento e o 
Regimento do Curso. 
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3.3  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador  

 
A atual coordenadora do Curso de Letras Línguas Estrangeiras e Secretariado 

Executivo, professora doutora Leandra Cristina de Oliveira, tem experiência no magistério 
desde o ano 2000, quando ingressou na carreira como professora da Rede Municipal de 
Ensino, da cidade de Criciúma (SC), atuando como professora do Ensino Fundamental. 
Totalizam-se onze anos de experiência na Educação Básica e Tecnológica, já que também 
foi professora concursada do Instituto Federal de Santa Catarina, onde foi professora de 
Comunicação e Espanhol e coordenadora de pesquisa.  

Em agosto de 2011, passou a fazer parte do quadro de professores efetivos da 
Universidade Federal de Santa Catarina, onde concluiu seu mestrado e doutorado, e onde 
atua como professora de Linguística e Língua Espanhola no Departamento de Língua e 
Literatura Estrangeiras (desde 2011) e como professora permanente do Programa de Pós-
graduação em Linguística (desde 2012).  

A partir de 2015-1 assumiu a coordenação da área de Letras Espanhol, e, em 
primeiro de agosto de 2015, após eleição entre discentes e docentes, assume o cargo de 
coordenadora dos Cursos de Letras Línguas Estrangeiras e Secretariado Executivo. 
 

3.4  Regime de trabalho do coordenador do curso 

 
A professora-coordenadora tem regime de 40 horas (DE), com dedicação de 30 

horas para coordenação de Curso.  
 

3.5  Funções da coordenação do Curso de Letras – Línguas estrangeiras e da 

coordenação da Área de Espanhol  

 
A atuação do coordenador do Curso de Letras – Línguas estrangeiras está descrita 

no Regimento interno do colegiado do curso de graduação em Letras – Línguas 
estrangeiras, conforme mencionado na seção anterior. Sua função é, em primeiro lugar, 
garantir a administração das atividades dos alunos matriculados no seu curso. O 
coordenador faz a ponte entre o aluno do curso e o Departamento de assuntos estudantis 
(DAE), numa relação também com a Pró-Reitoria de Graduação. São atualmente 912 alunas 
e alunos (situação em 23 de setembro de 2015), matriculados regularmente nos cursos de 
Letras Línguas estrangeiras: (1) Letras Alemão Bacharelado, (2) Letras Alemão 
Licenciatura, (3) Letras Espanhol Bacharelado, (4) Letras Espanhol Licenciatura, (5) Letras 
Francês Bacharelado, (6) Letras Francês Licenciatura, (7) Letras Inglês Bacharelado, (8) 
Letras Inglês Licenciatura, (9) Letras Italiano Bacharelado, (10) Letras Italiano Licenciatura e 
(11) Secretariado Executivo. 

Na distribuição das atribuições, a coordenadoria geral, responsável por onze cursos 
de graduação, conta com o apoio dos coordenadores de área, totalizando-se outras seis 
sub-coordenações: coordenação do alemão, coordenação do espanhol, coordenação do 
francês, coordenação do inglês, coordenação do italiano e coordenação do Secretariado 
Executivo, o que contribui para amenizar os impactos de uma coordenação responsável por 
diversos cursos, até que se ocorra a distribuição ideal de uma coordenadoria para cada 
Curso. 

 Como esperado, ao coordenador de área, cabem outras tarefas para o 
funcionamento do setor, a saber: aquisição de livros, preparação de edital para concurso 
público de professor, execução de teste de nivelamento e de prova extraordinária de 
aproveitamento de estudos, iniciação e manutenção de convênios internacionais entre 
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áreas, articulação das reuniões entre professores da área e NDEs, acompanhamento dos 
registros de estágios, orientação de estágio não-obrigatório, entre outras.   
 

3.6  Titulação do corpo docente do curso e regime de trabalho  

 
No quadro a seguir, listam-se os docentes permanentes do Curso de graduação em 

Letras ESPANHOL, indicando sua titulação e regime de trabalho.   
 

Docentes Titulação Regime de trabalho 
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão Doutora 40h (DE) 

Andréa Cesco Doutora 40h (DE) 
André Fiorussi Doutor 40h (DE) 

Camila Teixeira Saldanha Mestre 40h (DE) 
Carolina Parrini Mestre 40h (DE) 
Cynthia Valente Doutora 40h (DE) 

Leandra Cristina de Oliveira Doutora 40h (DE) 
Liliana Reales Doutora 40h (DE) 

Maria José Damiani Costa Doutora 40h (DE) 
Meritxell Hernando Marsal Doutora 40h (DE) 

Vera Regina de Aquino Vieira Especialista 40h (DE) 
Walter Costa Doutor 40h (DE) 

 
 
 Em referência à titulação dos professores, têm-se os percentuais apresentados no 
quadro abaixo: 
 

Titulação Percentual 
Doutor 76,9 % 
Mestre 15,3 % 

Especialista 7,6 % 
 
  
 Ainda cabe destacar que, entre os professores doutores listados acima, quatro já têm 
concluída a formação em pós-doutorado, e, no que concerne aos professores mestres e 
especialista, encontra-se em andamento a formação em estágio superior em relação ao 
nível em que se encontram – doutorado e mestrado, respectivamente. 

 

3.7 Experiência profissional do corpo docente 

 
 Referente à experiência profissional, sintetizam-se as informações a partir da 
organização do quadro abaixo, em que se indicam o tempo total de experiência docente, o 
tempo de experiência na Educação Básica e o tempo de experiência na Educação Superior. 
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Docentes Tempo total de 
docência 

Tempo de 
experiência na Ed. 

Básica 

Tempo de 
experiência na 
Ed. Superior 

Adja Balbino de Amorim 
Barbieri Durão 

32 anos 11 anos 21 anos 

Andréa Cesco 10 anos 2 anos 8 anos 
André Fiorussi 1 ano ------ 1 ano 

Camila Teixeira Saldanha 7 anos 2 anos 3 anos 
Carolina Parrini 7 anos 1 ano 4 anos 
Cynthia Valente 19 anos 2 anos 17 anos 

Leandra Cristina de Oliveira 15 anos 11 anos 4 anos 
Liliana Reales 22 anos ------ 22 anos 

Maria José Damiani Costa 32 anos ------ 32 anos 
Meritxell Hernando Marsal 8 anos ------ 5 anos 

Vera Regina de Aquino 
Vieira 

28 anos ------ 28 anos 

Walter Costa 37 anos ------ 31 anos 
 

3.8 Atuação dos docentes em graduação e pós-graduação 

 
Sete docentes D.E. da Área de Espanhol atuam em três programas de pós-

graduação da Universidade Federal de Santa Catarina: Programa de Pós-Graduação em 
Linguística: Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão e Leandra Cristina de Oliveira. 
Programa de Pós-Graduação em Literatura: Liliana Reales. Programa de Pós-graduação em 
Estudos de Tradução: Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Andréa Cesco, Maria José 
Damiani Costa, Meritxell Hernando Marsal e Walter Costa. 

3.9  Dados dos atuais docentes 

 
No quadro adiante, indica-se, em meses, o tempo de vínculo ininterrupto dos 

docentes do Curso de Letras ESPANHOL com o curso (última atualização: outubro de 
2015): 

 
Docentes Tempo de vínculo ininterrupto dos 

docentes com o Curso 
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão 69 meses 

Andréa Cesco 91 meses 

André Fiorussi 13 meses 

Camila Teixeira Saldanha 39 meses 

Carolina Parrini 36 meses 

Cynthia Valente 43 meses 

Leandra Cristina de Oliveira 49 meses 

Liliana Reales 271 meses 

Maria José Damiani Costa 384 meses 

Meritxell Hernando Marsal 62 meses 

Vera Regina de Aquino Vieira 343 meses 

Walter Costa 397 meses 
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3.10  Vínculo docente-disciplina 

 
Em princípio, todos os docentes do Curso de Espanhol oferecem todas as disciplinas 

da área, respeitando prioridades de experiência e formação acadêmica.    
   

3.11 Relação entre o número de docentes e o número de estudantes  

 
São atualmente (2015.2) 12 professores DE que dão aula no curso de Letras 

ESPANHOL – Bacharelado, desconsiderando professores de outros departamentos que 
oferecem disciplinas nesse Curso.  O atual número de alunos regularmente matriculados é 
de 153 (situação de outubro de 2015). 

3.12 Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

 
 No quadro adiante, apresentam-se as informações pertinentes em relação à 
constituição do colegiado e de seu funcionamento, com base no Regimento interno do 
colegiado do Curso de Graduação em Letras Línguas Estrangeiras – Coordenadoria do 
Curso de Graduação em Letras Línguas Estrangeiras: 
 

Regimento interno do colegiado do Curso de Graduação em Letras – Línguas Estrangeiras - 
Coordenadoria do Curso de Graduação em Letras – Línguas Estrangeiras 
Aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Letras – Línguas Estrangeiras em 17/11/2011. 
CAPÍTULO II 
CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO 
Art. 2o.: O Colegiado do Curso será constituído de: 
I – um Coordenador, que assumirá a função de Presidente; 
II – um Subcoordenador, com a função de Vice-presidente; 
III – um representante de cada Coordenadoria de Área do Departamento de Língua e Literatura 
Estrangeiras e seus respectivos suplentes; 
IV – um representante docente do MEN (Departamento de Metodologia do Ensino) e seu respectivo 
suplente; 
V – um representante docente do Departamento de Psicologia (PSI); 
VI – representante(s) do corpo discente, na proporção igual à parte inteira do resultado obtido na 
divisão de número de não discentes por cinco;  
VII – um representante de outros órgãos, a critério do colegiado; 
 
CAPÍTULO IV 
ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DO CURSO 
Art. 5o.: Competem ao Colegiado do Curso as seguintes atribuições: 
I – elaborar o regimento interno do Curso; 
II – estabelecer o perfil profissional e o projeto pedagógico do Curso; 
III – elaborar, analisar e avaliar o currículo do Curso e suas alterações; 
IV – analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do Curso, propondo alterações 
quando necessárias; 
V – fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e vertical do 
Curso;VI – fixar o(s) turno(s) de funcionamento do Curso; 
VII – deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo e jubilamento de alunos; 
VIII – homologar os pedidos de transferência, retorno, mobilidade acadêmica e bolsas de estudo; 
IX – deliberar sobre propostas de mudança de currículo e alterações curriculares; 
X – acompanhar e fiscalizar os atos do Coordenador do Curso;XI – julgar, em grau de recurso, as 
decisões do Coordenador. 
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4 INFRAESTRUTURA  

4.1     Gabinetes de trabalho para professores tempo integral 

 
Todos os professores que atuam no curso de Letras ESPANHOL – Bacharelado 

ocupam gabinetes no prédio B do CCE. Na situação atual do quadro docente, cada gabinete 
é ocupado por dois professores, que contam com um ambiente mobiliado e equipado com 
computador conectado à internet e impressora.  
 

4.2   Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

 
O espaço de trabalho para coordenação do curso se encontra nas salas 220 e 222 

no segundo andar do prédio A do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC. A sala do 
coordenador (220) bem como a secretaria (222) são suficientemente equipadas com meios 
de comunicação, mais especificamente com telefone, cinco computadores e uma 
impressora/scanner, estes últimos conectados à rede de Internet. O ambiente conta com 
frigobar, mesas e cadeiras de reunião e copa. 
 

4.3      Sala de professores  

 
Como mencionado, cada professor tem seu gabinete de estudo, equipados conforme 

suas necessidades. Dessa forma, embora seja dispensável a sala de professores, o DLLE 
conta com duas salas para realização de reuniões e confraternizações: a sala de leitura do 
Bloco A do CCE e a sala 117 do Bloco B do mesmo centro. 
 

4.4     Salas de aula 

 
As aulas do curso acontecem, na maioria dos casos, em salas de aula do segundo 

andar do prédio A do CCE. São salas que comportam turmas entre 20 e 45 pessoas, 
equipadas com lousa branca, recursos audiovisuais, conectados à Internet e ar-
condicionado. 
 

4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 
Na sala 007, no térreo do prédio A do CCE, estão disponíveis 44 computadores: 12 

deles podem ser usados livremente pelos alunos nos três períodos do funcionamento do 
centro e 32 são de uso restrito em determinadas disciplinas. Nesse laboratório de 
informática, está à disposição de alunos e professores um servidor técnico-administrativo 
concursado. Ademais, anexo à biblioteca central, encontra-se o Laboratório de apoio à 
informática – LabUFSC,  disponível a alunos da UFSC em geral. Também cabe dizer que os 
prédios do CCE têm equipamento para o trabalho por Wi-Fi.   
 
 
 


