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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

1.1. BREVE HISTÓRICO 

 Em 24 de dezembro de 1954, através do Decreto Nº 36.658, o Presidente da República, João Café 

Filho, autorizou o funcionamento dos cursos de Filosofia, Geografia e História, Letras Clássicas, Letras 

Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas, da Faculdade Catarinense de Filosofia, mantida pela Sociedade 

Faculdade de Filosofia em Florianópolis. Cinco anos depois, em 26 de junho de 1959, o então Presidente 

Juscelino Kubitschek concedeu reconhecimento pelo Governo Federal aos cursos que se mantiveram sob os 

auspícios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa vinculação permaneceu até 1962, quando criou-

se a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a estruturação de faculdades autônomas. Em 

1970, a Universidade inicia seu primeiro grande processo de reestruturação, substituindo as faculdades por 

centros básicos e profissionais e implantando os departamentos didáticos. Nesse contexto, os Departamentos 

de Língua e Literatura Vernáculas (DLLV) e de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE), pertencentes ao 

então Centro de Estudos Básicos, proporcionavam ensino e pesquisa nas áreas de Lingüística, Língua e 

Literatura Vernácula e Estrangeira, ministrando disciplinas para o chamado ciclo básico de diversos cursos e 

para as licenciaturas curtas e duplas do curso de Letras. A configuração em licenciaturas curtas e duplas 

permaneceu até 1998, quando os cursos de Letras passaram por uma importante reformulação curricular que 

as substituiu por licenciaturas únicas nas línguas alemã, espanhola, francesa, inglesa, italiana e portuguesa e 

ampliou o leque de possibilidades, criando também a opção por bacharelados em cada uma dessas línguas. 

 

1.2. BASES LEGAIS 

 A base do projeto pedagógico do curso de LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO aqui delineado é o 

projeto político-pedagógico do curso de Graduação – Letras Estrangeiras de 2006, na época largamente 

discutido em todas as instâncias e aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação (Resolução n°  

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 n° 300/PREG/2006), a segunda fase-sugestão 

(Portaria n°  081/PREG/2007), a terceira fase-sugestão (Portaria n° 242/PREG/2007), a quarta fase-sugestão 

(Portaria n° 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 n° 02/2010-CGOC/DESUP/SESu/MEC, comunicou que 

“com base no Parecer CNE/CP n° 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 
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pedagógico específico. Levando-se em conta tal aspecto e em virtude da existência, no cadastro e-MEC, de 

cursos tipo bacharelado e 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 – Francês” ao invés de “Letras – Língua francesa e literaturas de língua francesa”. O colegiado 

do curso de graduação em Letras aprovou a sugestão (Ata 008 do dia 11 de agosto de 2010). O conselho da 

unidade também aprovou a alteração (Ata do conselho da unidade do CCE do dia 11 de agosto de 2011), 

colocada na Resolução n° 12/CEG/2011, de 17 de agosto de 2011. 

 O curso de LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO da UFSC está vinculado ao Departamento de 

Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) e ao Centro de Comunicação e Expressão (CCE) e funciona no 

Campus Universitário João David Ferreira Lima, bairro Trindade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa 

Catarina. São oferecidas 40 vagas no turno da manhã, com entrada anual e com duração mínima de 

integralização de 8 e máxima de 12 semestres. Entre as principais disposições legais que nortearam as 

reflexões realizadas no âmbito da constituição deste projeto pedagógico, desde sua primeira versão, de 2006, 

cita-se a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional e os atos normativos dela originados – em especial as Resoluções 

CNE/CES nº18/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, CNE/CES 2/2007, 

que dispõe sobre  a carga horária e período de integralização dos bacharelados, e, ainda, pela Resolução da 

Universidade Federal de Santa Catarina N°001/CUN/2000, de 29 de fevereiro de 2000. 

As cargas horárias preconizadas na legislação prevêem para o bacharelado a integralização de, no 

mínimo, 2.400 horas, compostas por 1.800 horas de conteúdos curriculares, 400 horas de prática como 

componente curricular e 200 horas de atividades acadêmicas científicas e culturais, a partir da segunda 

metade do curso. Tanto o bacharelado quanto a licenciatura devem ser integralizados em um mínimo de 3 

anos. 

 

1.3. O BACHARELADO EM LETRAS – FRANCÊS NO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
DA UFSC 

 O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) é único em seu caráter dentro da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pois permite o ingresso, via vestibular, de 240 estudantes 

por ano. No primeiro semestre, ingressam 200 estudantes que se dividem em dez cursos diurnos e, no 

segundo semestre, ingressam 40 estudantes no curso de Secretariado Executivo Bilíngue - Inglês. Nos 

cursos diurnos, após a integralização do Núcleo Comum, a partir do 5ºsemestre, os estudantes optam por 

Licenciatura ou Bacharelado em cada uma das cinco áreas/línguas. 
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O DLLE conta, atualmente, com quase cinquenta professores efetivos, doutores em sua grande 

maioria, que atuam nas áreas de Língua e Literatura Estrangeiras, Lingüística, Lingüística Aplicada e 

Tradução, ministrando disciplinas nos cursos de Licenciatura ou Bacharelado em cada uma das cinco 

áreas/línguas que o compõem. Os professores doutores estão vinculados a quatro cursos de Pós-graduação 

em Letras: Pós-Graduação em Letras/Inglês e Literatura Correspondente (PPGI), Pós-Graduação em 

Lingüística (PGL), Pós-Graduação em Literatura e Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET). 

Objetivando manter-se como centro de referência não só em ensino, mas também em pesquisa e 

extensão, o DLLE abriga vários núcleos de pesquisa e desenvolve uma variada gama de projetos de 

extensão, oferecendo oportunidades para que os estudantes se engajem em projetos que os tornem 

parceiros na construção do saber e no estabelecimento de relações entre os conteúdos trabalhados e a 

realidade social. Procura-se, assim, fazer brotar, além da vocação científica, educacional, artística e cultural, 

a consciência social do futuro profissional de letras. O resultado de tal esforço vem se materializando no 

estabelecimento gradativo de um padrão de qualidade exigido para o encaminhamento dos bacharelandos e 

licenciandos para os estudos avançados em nível de pós-graduação (mestrado e doutorado). 

Definindo currículo como “todo e qualquer conjunto de atividades acadêmicas que integralizam um 

curso”, sem abandonar o conceito de disciplinas, mas aliando a elas a possibilidade de formação, também 

através de atividades acadêmicas curriculares, que venham a contribuir para a aquisição de habilidades e 

competências necessárias à formação do profissional, o Parecer CNE/CES nº 492/2001 propõe que os cursos 

de Letras sejam organizados com flexibilidade. Essa flexibilidade se dá através da estruturação dos cursos de 

maneira a (i) facultar opções de conhecimento e de atuação no mercado de trabalho; (ii) oportunizar o 

desenvolvimento de habilidades que propiciem o alcance de competência na atuação profissional; (iii) 

priorizar uma pedagogia centrada no desenvolvimento da autonomia do estudante; (iv) promover a articulação 

entre ensino, pesquisa, extensão e com programas de pós-graduação; (v) propiciar a autonomia universitária 

através da responsabilização da definição, pela Instituição de ensino superior, do perfil profissional do 

egresso, carga horária, atividades curriculares básicas, complementares e de estágio. 

O projeto pedagógico do curso de LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO apóia-se, legalmente, nas 

referências e, muito especialmente, nos trechos citados acima, alicerçando-se no desenvolvimento das áreas 

de estudo nas quais atua o quadro docente do DLLE, a saber: língua estrangeira, lingüística, lingüística 

aplicada à língua estrangeira, tradução e literatura estrangeira. Assim, os conteúdos disciplinares 

desenvolvidos no curso refletem o estado da arte nessas áreas do saber, visando transformá-los em 

potenciais motivadores de superação de desafios intelectuais, sociais e econômicos do mundo moderno. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

2.1. FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

 O projeto do curso aqui apresentado tomou forma a partir de longas 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 nos dias atuais. As principais referências para essa discussão foram 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 as Resoluções CNE/CES 18/2002 e CNE/CES 2/2007. 

 Em seu panorama mais amplo, o Projeto Pedagógico propõe que se propicie aos estudantes e aos 

docentes de Letras uma visualização das grandes dimensões abertas ao profissional da linguagem. Tal 

visualização objetiva (i) 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 (ii) abrir perspectivas de 

concentração em uma ou mais dimensões, conforme o interesse acadêmico-profissional dos estudantes e do 

curso.  

 Quatro dimensões complementares são propostas: a linguagem como sistema, como arte, como 

conhecimento e como comportamento. Estas noções firmam-se na perspectiva sócio-semiótica de Michael A. 

K. Halliday, desenvolvida a partir dos anos 1970. O elemento de ligação entre essas dimensões serão 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) 

contextos(s). Eis uma síntese das 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, também, 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 o escritor/falante ou o tradutor/tradutora usam para indicar ao leitor/ouvinte como o texto 

se organiza e qual é a função, ou funções, de suas várias partes e 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. Esta dimensão 

inclui as disciplinas para o estudo da literatura, objetivando formar profissionais da linguagem 

habilitados à exploração do texto literário de forma socialmente pertinente. Esta dimensão do estudo 
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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. Nesta 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 sobre o cérebro humano e sobre os processos cognitivos. 

 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, linguagem e sociedade, em seus diferentes contextos, são vistas como interdependentes: a 

linguagem depende do social ao mesmo tempo que o constrói e 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 sociolinguística, 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. Estas 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 de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO aqui proposto. 

 

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 Segundo sua missão, aprovada pela Assembléia 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 nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 

democrática e na defesa da qualidade de vida”.  

 Neste sentido, uma medida relevante da UFSC é a prática de oferecer não apenas o inglês e o 

espanhol como opções de língua estrangeira no vestibular. São oferecidas, igualmente, alemão, francês, 
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italiano, Libras e português como segunda língua. Este procedimento comprova a determinação e o 

comprometimento da universidade no que concerne à relevância do multilinguismo. 

 Destaca-se também a existência de uma Coordenadoria de Acessibilidade Educacional (vinculada à 

Pró-Reitoria de Graduação), que atua junto à educação básica, aos cursos de graduação e pós-graduação, 

atendendo ao princípio da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, mediante a equiparação de 

oportunidade, propiciando autonomia pessoal e acesso ao conhecimento. De acordo com a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), estudantes com deficiência são 

aqueles que possuem deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, transtornos globais do 

desenvolvimento e superdotação/altas habilidades. Assim, a Coordenadoria de Acessibilidade Educacional 

vem agindo no sentido de: 

 proporcionar ações de acessibilidade educacional junto à comunidade universitária, propondo cursos 

e eventos para a formação continuada dos servidores técnicos administrativos e docentes; 

 articular intersetorialmente a proposição e implementação de Políticas Públicas de Inclusão na UFSC; 

 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; 

 orientar os estudantes com deficiência e a comunidade acadêmica acerca das ações relacionadas à 

acessibilidade na instituição. 

 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 ainda 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 o ensino 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 iniciou a implantação desta lei, mantendo, no 

entanto, como processo de transição de 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.  
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 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 dessas, cotas étnico-raciais. Para o ingresso de 

2014, a UFSC continuou 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. 

 

2.3. OBJETIVOS DO CURSO 

 Visando a formação de profissionais com comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática e com capacidade de compreensão da sua atuação profissional, a partir de uma visão 

ampla dos processos históricos e sociais e da compreensão do papel social da escola, o curso de graduação 

em LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO objetiva habilitar o estudante para: 

 o domínio da língua francesa em suas modalidades oral e escrita para fins de recepção e produção 

de textos de diferentes gêneros; 

 a reflexão analítica sobre a linguagem em geral, assim como sobre a língua estrangeira de sua 

formação em particular, em suas amplas manifestações, como fenômeno comunicativo, histórico, 

cultural, político e ideológico; 

 o desenvolvimento de uma visão crítica e atualizada sobre as variadas perspectivas teóricas que 

fundamentam sua formação profissional; 

 o exercício profissional ancorado em tecnologias contemporâneas, propiciando uma inserção 

adequada no mercado de trabalho; 

 o entendimento dos contextos interculturais e a compreensão de sua atuação como um profissional 

entre-línguas/culturas; 

 a percepção da relação entre os diversos conteúdos que alicerçam sua formação, seus significados 

em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar com os demais campos do conhecimento; 

 o comprometimento com uma formação continuada e abrangente; 

 a atuação profissional de maneira ética e autônoma. 

 

2.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
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 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO da UFSC pretende formar profissionais 

habilitados a lidar com a linguagem, as línguas 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 FRANCÊS deve 

ter competência no uso da língua objeto de seu estudo, em termos culturais e interculturais, funcionais e 

estruturais, envolvendo-se socialmente e assumindo posturas que contribuam para a consciência do outro. 

 Tendo sua formação alicerçada no tripé ensino-pesquisa-extensão, o bacharel em LETRAS 

FRANCÊS deve, ainda, estar apto a atuar, de maneira interdisciplinar, como multiplicador de conhecimentos 

e comunicar-se dentro da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação universitária 

em Letras, além de estar compromissado com a ética, a responsabilidade social e educacional e com as 

consequências de sua atuação no mundo do trabalho. 

 Nestes contextos, o bacharel em LETRAS FRANCÊS 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 didático, investigativo e crítico, 

investindo continuamente em seu desenvolvimento profissional de forma autônoma. 

 

2.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

 A organização curricular do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO da UFSC visa 

contemplar a exploração da linguagem nas quatro dimensões acima explicitadas (ver 2.1), propiciando uma 

formação ampla e atual. Seguindo as prerrogativas da legislação pertinente, a estrutura curricular se dispõe 

da seguinte forma: 

 disciplinas de núcleo comum, com conteúdos caracterizadores de Letras estrangeiras, focalizando 

conteúdos linguísticos e literários, oferecidas aos estudantes 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 próprias de Francês, delineando o perfil específico do futuro bacharel; 

 disciplinas com carga de prática como componente curricular (PCC), firmando o elo entre a teoria e a 

prática; 

 disciplinas próprias do curso de bacharelado, que contemplam metodologia de pesquisa e 

fundamentos teóricos da pesquisa científica; 
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 atividades acadêmicas, científicas e culturais (ACC), com o objetivo de proporcionar ao bacharel uma 

formação diversificada. 

 

 

2.5.1. Núcleo comum 

 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO da UFSC compartilha com os demais cursos do 

Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras (DLLE), ao qual está vinculado, um núcleo comum que se 

estrutura em um conjunto de disciplinas - indispensáveis ao bacharel em Letras estrangeiras - cujo objetivo é 

assegurar uma formação de base nos domínios dos Estudos Literários, da Linguística e dos Estudos da 

Tradução, preparando o futuro bacharel aos estudos específicos na língua estrangeira de sua eleição. 

 Na área dos Estudos Literários são oferecidas quatro disciplinas: 

LLE 7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa; 

LLE 7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático; 

LLE 7021 - Literatura Ocidental I; 

LLE 7022 - Literatura Ocidental II. 

 Na área da Línguística são oferecidas seis disciplinas: 

LLE 7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem; 

LLE 7050 - Introdução à Linguística Aplicada; 

LLE 7041 - Estudos Linguísticos I; 

LLE 7051 – Linguística Aplicada I; 

LLE 7042 - Estudos Linguísticos II; 

LLE 7052 - Linguística Aplicada II. 

 

 E na área dos Estudos da Tradução, são oferecidas três disciplinas: 

LLE 7030 - Introdução aos Estudos da Tradução; 

LLE 7031 - Estudos da Tradução I; 

LLE 7032 - Estudos da Tradução II. 

 No mesmo grupo do troco comum, existe ainda a disciplina LLE 7060 - Pesquisa em Letras 

Estrangeiras, oferecida no quarto semestre e tendo como objetivo propiciar um panorama crítico introdutório 

sobre os fundamentos teóricos da pesquisa científica no que tange à área Letras. 
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2.5.2. Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena (Lei n° 
11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) 

 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO - assim como os demais cursos do Departamento 

de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) da UFSC - não apresenta em sua estrutura curricular, disciplinas 

específicas que respondam à Lei 10.639/2003 - Parecer CNE/CP 3/2004, que versa sobre as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana. Apesar disso, ao considerarmos qualitativamente a concepção do curriculo do curso de 

LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO, fica explícita a vocação do mesmo para a contínua observância dos 

conteúdos preconizados pelas diretrizes curriculares nacionais no que concerne às relações étnico-raciais. 

 O egresso do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO é um profissional da linguagem e, 

como tal, deve não apenas ser competente no que tange ao uso, à análise e ao ensino da língua em seus 

aspectos estruturais e funcionais, mas também, na mesma medida, estar consciente de que a língua, sendo 

talvez o maior instrumento de segregação social – fato tanto mais perverso por ser amplamente desconhecido 

- seu domínio e o acesso aos bens culturais que ela veicula são um poderoso meio de favorecer a tomada de 

consciência do cidadão no exercício pleno de seus direitos. 

 Línguas são fatos sociais que constroem e modificam o meio na medida em que o reproduzem ou 

questionam. Em várias disciplinas que formam o currículo do curso de LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO, a linguagem e as línguas humanas são estudadas em contexto e analisadas sob o prisma 

de áreas como a sociolinguística, a etnolinguística, a literatura e a teoria literária, a antropologia e a filosofia. 

Desta maneira, a própria natureza do curso determina o tratamento contínuo, transversal, das questões 

preconizadas pelas diretrizes curriculares. As relações etnico-raciais são contempladas nas perspectivas de 

valoração de dialetos e línguas minoritárias e, no caso específico do curso LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO - tratando-se de uma língua europeia e colonizadora - nos inúmeros conteúdos relacionados 

à francofonia. É, por exemplo, o caso do método adotado para as aulas de língua, Tout va bien, que desde as 

primeiras lições trata de questões relativas à francofonia e à conscientização das relações etnico-raciais. 

 Na mesma ordem de ideias, um número expressivo de pesquisas, cujos temas são diretamente 

relacionados às relações etnico-raciais, vêm sendo orientadas em nosso curso. Destaca-se o trabalho da 

Professora Luciana Rassier que trabalha a francofonia - autores belgas, canadenses e a questão da negritude 

- nas disciplinas de literatura francesa e cujo viés de pesquisa, tanto na graduação quanto na pós-graduação, 

são as questões identitárias e de alteridade (diversidade e multiculturalismo). 

 Ademais, as fortes heranças do colonialismo em nossa cultura e a tendência inconsciente de valorar, 

sempre positivamente, às expensas de nossa própria identidade, o capital simbólico estrangeiro, tornam 

premente a necessidade de uma constante conscientização dos riscos de uma postura hegemônica nas 

relações interculturais. Daí a importância de conhecer mais a fundo a história brasileira e a história da 

formação do povo brasileiro, como requisito fundamental para a intervenção na nossa realidade social. 
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 Na medida em que compreender o outro é compreender a si mesmo, parece-nos importante 

demarcar que o curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO possibilita espaços para o debate e para a 

reflexão crítica sobre as relações étnico-raciais na história brasileira. Tal fato fica patente ao analisarmos as 

ementas e programas de algumas disciplinas, ministradas entre a primeira e a quarta fases, disciplinas estas 

relacionadas aos estudos da linguagem: especialmente LLE 7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem, 

LLE 7041 - Estudos Lingüísticos I, LLE7050 - Introdução à Lingüística Aplicada, LLE7051 - Lingüística 

Aplicada I e LLE7052 - Lingüística Aplicada II. Referências como BAGNO1, CORACINI2, FREIRE3, MOITA 

LOPES4, RAJAGOPALAN5 compõem e delimitam os conteúdos abordados, nos quais são levantadas 

questões fundamentais relacionadas à brasilidade, tais como a história linguística brasileira, a identidade do 

povo brasileiro e o preconceito linguístico como forma de preconceito social. 

 Em todos os autores citados evidencia-se a necessidade de se estimular no futuro professor de 

língua estrangeira uma postura contra-hegemônica e descolonial na sua prática profissional. O debate sobre 

os temas levantados por esses autores é ainda complementado pela leitura e discussão de referências como 

BAGNO6, BAKHTIN7, FARACO8, HOLANDA9, RIBEIRO10, ROJO11, SCHWARCZ12 e SOARES13. 

 Do mesmo modo, disciplinas de núcleo comum e optativas ligadas aos Estudos da Tradução 

possibilitam a inserção de temas, conteúdos e atividades que contribuem para o estudo da diversidade e da 

multiculturalidade étnica, histórica, social e cultural no Brasil. A leitura e discussão de textos como os de 

BASSNETT14, BURKE15, BERMAN16, CASANOVA17, DELISLE18, LEFEVERE19 e OTTONI20 , presentes nas 

                                                           
1  BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2009. 
2  CORACINI, Maria José. A celebração do outro: arquivo, memória e identidade. Campinas: Mercado 
de Letras, 2007. 
3  FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. 
4  MOITA LOPES, Luiz Paulo da (org.). Por uma linguística aplicada INdisciplinar. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2006. 
5  RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
6  BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 
2011. 
7  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981. 
8  FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2001. 
9  HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
10  RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
11  ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos: escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009. 
12  SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 
brasileira. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 
13  SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986. 
14  BASSNETT, Susan. Estudos da tradução. [Trad. Vivina de Campos Figueiredo]. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003. 
15 BURKE, Peter; PO-CHIA HSIA, Ronnie. (orgs.) A tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna. 
[Trad. Roger Maioli dos Santos]. São Paulo: UNESP, 2009.  
16 BERMAN, Antoine. A tradução e a letra ou o albergue do longínquo. [Trad. Marie- Hélène Catherine 
Torres, Mauri Furlan e Andréia Guerini]. Rio de Janeiro/Florianópolis: 7Letras, PGET, 2007. 
17  CASANOVA, Pascale. A república mundial das letras.[Trad. Marina Appenzeller]. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2002. 
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bibliografias das disciplinas LLE 7030 - Introdução aos Estudos da Tradução, LLE 7031 - Estudos da 

Tradução I e LLE 7032 - Estudos da Tradução II, permitem discutir as relações culturais em um sistema 

dinâmico mundial de fluxo de traduções, sem, no entanto, perder de vista o contexto brasileiro e as inúmeras 

questões que emergem em virtude da multiculturalidade que caracteriza o nosso polissistema literário, aí 

compreendidas, evidentemente as inúmeras literaturas minoritárias. 

 

2.5.3. Políticas de educação ambiental (Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto n° 4.281 de 25 de 
junho de 2002) 

 O currículo do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO contempla, continuadamente e 

transversalmente, as diretrizes curriculares referentes às políticas de educação ambiental. A começar pelo 

método de ensino de línguas adotado – Tout va bien – que proporciona, em seus três níveis, em diferentes 

momentos, a sensibilização às questões de educação ambiental, como se pode comprovar pelo que segue: 

 Método Tout va bien I 

Conteúdo lexical: “environnement” (meio ambiente); 

 Método Tout va bien II 

Conteúdo lexical: environnement et société du futur (meio ambiente e sociedade do futuro); accidents et 

catastrophes (acidentes e catástrofes); catastrophes naturelles ou engendrées par l’homme (catástrofes 

naturais ou engendradas pelo homem); 

Aspectos de civilização: protection de l’environnement (proteção do meio ambiente); 

 Método Tout va bien III 

Conteúdo lexical: la métropole: population, urbanisme et environnement urbain (a metrópole: população, 

urbanismo e meio ambiente urbano). 

 Ademais, todos os professores do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO abordam em 

suas aulas, quer de língua em niveis mais avançados, quer em literatura, questões relacionadas à educação 

ambiental, como tema para aulas de expressão oral e escrita. É preciso ainda salientar que a UFSC 

implementou, já há alguns anos o programa “UFSC sem papel” e a plataforma Moodle, como auxiliar no 

ensino presencial, ambas iniciativas amplamente utilizadas no curso de Letras – Francês/Bacharelado, 

promovendo a sensibilização e conscientização às questões de ecologia na prática pedagógica cotidiana. 

 

                                                                                                                                                                                                 
18 DELISLE, Jean; WOODSWORTH, Judith. (org.) Os tradutores na história. [Trad. Sérgio Bath]. São Paulo: 
Ática, 1995. 
19  LEFEVERE, André. Tradução, reescrita e manipulação da fama literária. [Trad. Claudia Matos 
Seligmann]. Bauru: Edusc, 2007. 
20 OTTONI, Paulo (org.). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da UNICAMP/FAPESP, 1998. 
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2.5.4. Os processos formativos 

 Visando à implementação de uma proposta pedagógica que atenda ao mesmo tempo ao 

desenvolvimento de competências e de habilidades específicas da formação dos bacharelandos e de 

competências globais, relacionadas ao desenvolvimento de uma cultura cidadã, profissional, humanista, 

artística e cultural, busca-se um ensino centrado nos processos e nas atitudes formativas. 

 O próprio texto dos pareceres do CNE, homologados pelo Ministro da Educação em 17 de janeiro de 

2002, apresenta um conjunto de princípios norteadores da formação do futuro profissional de Letras. Assim, a 

instituição de ensino terá como objetivos: 

 o ensino visando a real aprendizagem, o que implica a reflexão constante do corpo docente e da 

coordenação acadêmica sobre os procedimentos didáticos e estruturais necessários para esse fim; 

 o acolhimento e o trato da diversidade humana, social, intelectual e profissional; 

 o exercício de atividades de enriquecimento cultural, incentivando e favorecendo a pluralidade na 

formação e na produção cultural, artística e humanística; 

 o aprimoramento em práticas investigativas, estimulando a reflexão crítica e a pesquisa, com vistas 

ao desenvolvimento de um espírito autônomo, independente e afirmativo; 

 a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares para além da 

sala de aula, criando as condições necessárias para o desenvolvimento da prática reflexiva através 

do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de 

apoio inovadores, necessárias para a modernização das práticas escolares e formativas e para a 

autonomia na aprendizagem; 

 o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe, fundamentais para o 

desenvolvimento das competências interpessoais e comunicativas, bem como da consciência ética e 

da responsabilidade social. 

 

2.5.5. Concepção e normatização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de acordo com os parâmetros da produção acadêmica, 

constitui-se do tratamento escrito, de maneira descritiva e analítica, de um assunto relacionado aos 

conhecimentos adquiridos durante a formação do bacharelando. O trabalho deve demonstrar que o 

graduando é capaz de desenvolver e apresentar um trabalho acadêmico, contendo uma reflexão articulada do 

assunto escolhido, oferecendo à comunidade acadêmica o registro permanente de dados que poderão ser 

norteadores de futuros projetos de estudo. 
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 Tradicionalmente, os TCCs seguem normas de padronização especificadas pelos respectivos cursos, 

de acordo com normas científicas de padronização nacionais e internacionais. As normas que seguem devem 

nortear os TCCs dos estudantes de FRANCÊS – BACHARELADO da UFSC. 

 

1. No início da 7ª fase, quando estiver cursando a disciplina LLE 7461 - Elaboração de projeto do TCC, 

o estudante deverá fazer um primeiro contato com o professor orientador, que pode ser professor 

efetivo ou substituto do DLLE, ou professor efetivo de outro departamento da UFSC, ou de outra IES. 

O professor escolhido deverá, nessa ocasião, receber uma síntese do projeto que o estudante 

pretende desenvolver. Esta síntese deverá conter, mesmo que de forma ainda incipiente, a 

formulação do problema de pesquisa e o(s) objetivo(s) do trabalho a ser realizado, e deverá ser 

escrita em uma página (espaço duplo, fonte Times New Roman-12). 

2. No início do segundo bimestre da disciplina LLE 7461 - Elaboração de projeto do TCC (7ª fase), o 

estudante deverá firmar o compromisso de orientação com o orientador escolhido, através de 

formulário fornecido pelo professor da disciplina. O estudante se encarregará de entregar uma cópia 

das presentes normas ao seu orientador, de obter sua assinatura no Formulário de Compromisso 

de Orientação de TCC e de devolvê-lo assinado pelo seu orientador ao professor da disciplina LLE 

7461 - Elaboração de projeto do TCC. A partir daí, deverá escrever seu projeto de TCC, o qual terá 

caráter de trabalho final dessa disciplina. O orientador deverá dar uma nota final ao projeto 

desenvolvido e repassá-la ao professor da disciplina. A nota dada pelo orientador valerá 50% da nota 

obtida pelo estudante na disciplina LLE 7461. 

3. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido, apresentado e defendido na 8ª fase, 

conforme conteúdo e cronograma especificados no projeto desenvolvido na 7ª fase. O professor 

orientador será responsável pelo desenvolvimento do trabalho do estudante a partir da 7ª fase. 

4. A síntese do projeto, o projeto e o próprio TCC deverão ser elaborados em francês. A apresentação 

oral e a defesa do TCC também deverão acontecer em língua estrangeira. Desta maneira, se o 

estudante optar por escolher um orientador de outro departamento ou IES, deve assegurar-se de que 

o orientador seja proficienteem francês. 

5. A cada semestre, por ocasião do preenchimento do Plano de Atividades Docentes (PAD) do DLLE ou 

da distribuição dos horários para o semestre seguinte, as áreas definirão as linhas de pesquisa nas 

quais atuarão e o número de vagas de orientação de TCC para cada professor. O coordenador de 

área ficará responsável pela divulgação destes dados ao professor da disciplina LLE 7461 - 

Elaboração de projeto do TCC (7ª fase). Deverá ser respeitado o número máximo de 04 orientandos 

de TCC por professor, salvo exceções que serão avaliadas pelas respectivas áreas. O número de 

orientandos de TCC aceitos por professor dependerá também de sua carga de orientação de 

mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. 
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6. Para a defesa do TCC, o estudante deverá ter integralizado os créditos da 1ª a 7ª fases e as  

atividades complementares. 

7. Será função do professor orientador: 

7.1. orientar e acompanhar a elaboração do projeto e do TCC em todas as suas fases; 

7.2. viabilizar, juntamente com o graduando, a composição da banca examinadora e as providências 

para a realização da apresentação e defesa do TCC. 

8. O orientador terá o direito de interromper a orientação desde que apresente carta com justificativa à 

coordenação da área, que deverá sugerir um novo orientador, se for o caso. 

9. O estudante terá o direito de solicitar, através de requerimento à coordenação da área, com 

justificativa, apenas uma alteração de orientador. A solicitação será analisada pela coordenação da 

área que deverá, se for o caso, sugerir um novo orientador. 

10. O TCC deverá ter de 20 a 50 páginas (da introdução à conclusão), excluídas as páginas iniciais, as 

referências bibliográficas e os anexos. O trabalho deverá conter um resumo em português, um 

resumo em língua estrangeira, palavras-chave em português, palavras-chave na língua estrangeira, e 

um sumário. O texto deverá ser escrito em papel A4, com espaço duplo, em fonte 12, Times New 

Roman. Os demais detalhes de formatação e documentação deverão estar de acordo com as normas 

vigentes de padronização determinadas pela área escolhida pelo estudante, em comum acordo com 

o orientador. 

11. O trabalho deverá ser inédito, isto é, não poderá ter sido apresentado em outra disciplina do curso; e 

deverá ser original, no sentido de acrescentar um conhecimento novo à área, por mais modesto que 

seja. Não serão aceitos trabalhos que apenas resumam leituras ou apresentem informações de 

outras fontes meramente replicadas pelo candidato. O TCC é um trabalho de aprofundamento de 

estudos em uma área específica, podendo ter características de experimento, de estudo teórico ou de 

estudo de caso. 

12. O TCC deverá ser entregue ao orientador e aos membros da banca com pelo menos 15 dias de 

antecedência em relação à data estabelecida para a defesa. 

13. A data de defesa do TCC deverá acontecer em semana específica a ser estabelecida pelo DLLE no 

calendário do curso, no início de cada semestre, de acordo com o calendário da UFSC. 

14. A banca examinadora deverá ser composta por no mínimo dois professores, sendo um o orientador 

(ou, na sua ausência, por motivo de força maior, um colega indicado pelo próprio orientador, em 

comum acordo com o orientando) e o outro, um professor doutor, ou doutorando ligado a um 

programa de pós-graduação. 

15. Durante a defesa do TCC, o estudante terá 15 minutos para a apresentação oral do trabalho, cada 

membro da banca (que não o orientador) terá 10 minutos para arguição, e o estudante terá 10 

minutos para responder. 
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16. Ao final da defesa, o orientador deverá ler a Ata de Defesa de TCC, contendo a nota do futuro 

bacharel (de zero a dez). A ata deverá ser assinada pelo graduando, pelo orientador e pelos 

membro(s) da banca. 

17. O graduando deverá efetuar as modificações sugeridas pela banca e entregar ao seu orientador duas 

cópias encadernadas nos padrões da UFSC e um CD-ROM contendo o arquivo do trabalho em 

formato PDF, no prazo máximo de 15 dias após a defesa. O orientador ficará com uma cópia 

encadernada para o seu acervo, encaminhará a outra cópia encadernada para o acervo da Sala de 

Leitura do DLLE, e encaminhará o CD-ROM ao DLLE para que seja disponibilizado o arquivo em 

formato eletrônico na rede. 

 

 

2.5.6. Atividades acadêmicas, científicas e culturais (ACCs) 

 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO tem como objetivo, além da formação profissional 

específica, incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro bacharel possa vir a superar os 

desafios do exercício profissional e da produção de conhecimento. 

 Caracterizam-se como atividades acadêmicas científicas e culturais (ACCs) atividades de cunho 

complementar nas quais o estudante é levado a estabelecer relações de convivência social, em exercício de 

responsabilidade individual e coletiva. Concretamente, o curso prevê 240 h/a (200 horas) de atividades 

complementares, que devem ser buscadas não só no âmbito do curso de LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO, mas também nos demais cursos da área das Ciências Humanas. As ACC’s podem ser 

realizadas ao longo de toda a trajetória acadêmica do bacharelando, ou seja, do primeiro ao último semestre. 

É importante ressaltar que cabe ao coordenador de área a validação dessas atividades que serão distribuídas 

em disciplinas de 60 h/a cada uma, procedendo, para este fim, à conversão de hora/relógio (60 minutos) para 

hora/aula (50 minutos). 

 A solicitação da creditação das atividades complementares será feita pelo estudante, por meio de 

requerimento documentado, encaminhado à coordenação do curso. Tal cômputo de horas não limita o 

estudante a circunscrever sua participação em tais atividades a esse total. Ao contrário, sugere-se que se 

valha, o mais intensamente possível, das oportunidades oferecidas pela universidade para enriquecer seu 

processo de formação, independentemente do fato de não haver possibilidade de cômputo adicional. 

 As atividades acadêmicas científicas e culturais organizam-se em três frentes: atividades de 

pesquisa, atividades de extensão e atividades pedagógicas correspondendo às disciplinas codificadas no 

quadro a seguir. Assim, compete ao acadêmico participar de eventos que possam ser computados em uma 

dessas três categorias. De posse de certificação, por meio de documento expedido pelos organizadores dos 
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eventos, em que conste o número de horas da atividade, o bacharelando deve reunir tais comprovações de 

modo a totalizar sessenta horas para a constituição de uma disciplina, conforme o quadro a seguir: 

Co ́digo  Disciplina  Horas-aula Pré-requisito 

LLE 7901  Ensino em Letras Estrangeiras I  60  -  

LLE 7902  Ensino de Letras Estrangeiras II  60  -  

LLE 7903  Pesquisa em Letras Estrangeiras I  60  -  

LLE 7904  Pesquisa em Letras Estrangeiras II  60  -  

LLE 7905  Extensão em Letras Estrangeiras I  60  -  

LLE 7906  Extensão em Letras Estrangeiras II  60  -  

 Tendo reunido o equivalente a 60 horas em uma das dimensões, cabe ao graduando produzir um 

Memorial Descritivo de ACCs e encaminhar ao coordenador de área para que este avalie e valide as 

atividades descritas e comprovadas. 

 Nos quadros a seguir, estão ilustradas atividades passíveis de validação com carga horária máxima 

prevista. Trata-se de um conjunto de possibilidades que pode ser expandido, ficando a cargo da coordenação 

de área analisar as atividades submetidas à validação, categorizando-as à luz desses enquadramentos ou de 

outros que possam vir a ser delineados. 

Ensino em Letras 

Atividade 
Período 
ma ́ximo  

Carga horária 
máxima  

Monitoria com bolsa institucional em disciplina do curso de Letras Francês - 
Bacharelado (12 horas semanais) 

120 h/a  
60 h/a por 
semestre  

Monitoria volunta ́ria em disciplina do curso de Letras Francês - Bacharelado 
(12 horas semanais) 

180 h/a  
90 h/a por 
semestre  

Docência em cursos livres de língua estrangeira  120 h/a  
60 h/a por 
semestre  

Docência de língua estrangeira em escola regular 120 h/a  
60 h/a por 
semestre  

Curso/minicurso/oficina de estudos ministrado em assunto correlato ao curso 60 h/a  
Carga horária 
ministrada  

Tutoria em EaD  120 h/a  
60 h/a por 
semestre  

Estágio docente de curta duração em disciplina do curso de Letras Francês - 
Bacharelado (2 meses) 

30 h/a  
Carga horária 
ministrada  

Docência voluntária em cursos de língua estrangeira oferecidos por órgãos 
sem fins lucrativos (NETI; PET, etc)  

180h/a  90h/a  

 

Pesquisa em Letras 

Atividade 
Período 
ma ́ximo  

Carga horária 
máxima  

Iniciação científica (bolsa institucional) 120 h/a  
60 h/a por 
semestre  
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Iniciação científica (atuação voluntária) 180 h/a  
90 h/a por 
semestre  

Participação em eventos com apresentação de trabalhos (comunicação 
individual ou apresentação de painéis) 

 
15 h/a por 
participação  

Publicação de resumos  15 h/a por resumo  

Participação em publicação de trabalhos completos em 
revistas/periódicos/anais 

 
30 h/a por 
publicação  

Participação (voluntária ou com bolsa) em núcleos de pesquisa (PET 
inclusive) 

60 h/a  
30h/a por 
semestre  

Participação como voluntário em pesquisa (atuação como sujeito/participante 
de pesquisa científica) 

60 h/a  
30h/a por 
semestre  

 

Extensão em Letras 

Atividade  
Período 
ma ́ximo  

Carga horária 
máxima  

Monitoria em atividades de extensão de curta duração 45h/a  
Carga horária na 
atividade  

Participação em organizaça ̃o de eventos 60h/a  
Carga horária na 
atividade  

Participação como ouvinte em eventos (seminários, congressos, palestras, 
defesas de trabalho acadêmico etc.) 

60h/a  
Carga horária na 
atividade  

Estágio extracurricular não obrigatório de curta duração em empresas, sob a 
responsabilidade e a coordenação da universidade (de um a quatro meses) 

120h/a  15 h/a por mês  

Representação estudantil (centro acadêmico, diretório estudantil, conselhos 
etc.) 

60h/a  
15 h/a por 
semestre  

Participação em campanhas, eventos na comunidade (coleta de livros, 
montagem de biblioteca, feira de livros etc.) 

30h/a  
10 h/a por 
atividade  

Participação em atividades artísticas e culturais (mostras, vídeos, saraus, 
performances, contação de histórias, varais literários etc.) 

30h/a  
10 h/a por 
atividade  

Participação em cursos de formação complementar (cursos livres de língua 
estrangeira, informática, produção textual etc) 

120h/a 
Carga horária na 
atividade 

Bolsistas (DLLE e demais bolsas da UFSC) 120 h/a 
60 h/a por 
semestre 

Viagens de estudos 30 horas 
10 h/a por 
viagem 

 Outras atividades complementares para os estudantes do curso de LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO  são representadas pelas disciplinas: LTR 5007 - Programa de Intercâmbio I e LTR 5008 - 

Programa de Intercâmbio II. Para obter créditos nestas duas disciplinas os bacharelandos 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, visando à realização de 

atividades acadêmicas como cursos, estágios e pesquisas orientadas ao aprimoramento da formação do 

estudante, devidamente aprovadas pelo colegiado do curso. 
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2.5.7. Prática como componente curricular (PCC) 

 Caracterizam-se como prática como componente curricular (PCC) atividades que estimulem 

exercícios de estudo independente, visando a autonomia intelectual e profissional do estudante, 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 estas Resoluções, o projeto pedagógico deve garantir quatrocentas horas 

(equivalente a 480 h/a) de uma prática que se traduz em “procedimentos de observação e reflexão, visando à 

atuação em situações contextualizadas. No projeto pedagógico do curso LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO, a prática está inserida no âmbito das mais diversas disciplinas, com horas/aula e atividades 

explicitadas nas respectivas ementas e programas. Transcendendo a sala de aula e permeando toda a 

formação do estudante, a relação preconizada permitirá tanto a aplicação e a transformação do componente 

teórico em prática, como a construção do conhecimento alicerçada na reflexão sobre a realidade. 

 

2.5.8. Apoio ao discente 

 O plano de ensino de cada disciplina informa o horário de atendimento do/a professor/a da respectiva 

disciplina. A função desse horário de atendimento é a de reservar um momento semanal para as dúvidas e 

perguntas individuais dos estudantes. Neste sentido, o horário de atendimento é importante não apenas para 

os discentes, mas também para o professor, que tem a oportunidade de compreender melhor as eventuais 

lacunas do processo de ensino e aprendizagem. 

 Além do horário de atendimento oferecido pelos professores das disciplinas ministradas, a 

coordenação de área do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO disponibiliza semanalmente duas 

horas de atendimento aos estudantes, para tratar de questões vinculadas não apenas às disciplinas, mas ao 

curso como um todo. Esse atendimento mostra-se importante sobretudo no tratamento de questões que 

ultrapassam as dúvidas relacionadas ao conteúdo ou ao acompanhamento das disciplinas. 

 Os bacharelandos podem contar também com a figura do monitor ou monitora, ou seja, daquele 

estudante de uma fase mais avançada que recebe bolsa e oferece, em horário fixo e divulgado ao público, 

apoio em uma determinada disciplina do curso. Em geral, a monitoria fica responsável por auxiliar os 

docentes que atuam nas fases iniciais do estudo da língua francesa; não é sua função ministrar aulas, mas 

acompanhar o desenvolvimento de atividades (exercícios, oficinas, atividades de reforço) como orientadas 

pelo docente. 

 Vale ressaltar também a existência de um apoio psicológico institucionalizado: o Projeto de Atenção 

em Psicologia tem por objetivo atender o estudante da Universidade Federal de Santa Catarina em situação 

de risco psicossocial – vulnerável a resultados negativos no seu desenvolvimento e no alcance de seus 
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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. 

 É importante mencionar, ainda, o sistema abrangente de bolsas oferecidas pela instituição, que 

também é uma forma de apoio ao discente. Um grande número de estudantes tem a chance da formação 

superior exclusivamente por causa da existência de bolsas (de permanência ou outras modalidades). A UFSC 

também dispõe de site com fácil acesso, onde estão informações necessárias e relevantes à vida estudantil, 

vale aqui ressaltar que os estudantes têm acesso à conexão wifi da UFSC em seus aparelhos, dentro e fora 

das salas de aula. 

 

2.5.9. Tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

 O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) equipou todas as salas de aula do curso 

com importantes recursos tecnológicos. As salas de aula contam com projetores multimídia e com a conexão 

de internet wifi oferecida pela UFSC. Vale lembrar também que os estudantes têm acesso à conexão wifi da 

UFSC em seus aparelhos, dentro e fora das salas de aula. 

 Um outro dado relevante é a possibilidade de utilizar a plataforma Moodle em até 20% da carga 

horária de cada disciplina. 

 Em “A auto-heteroecoformação tecnológica”21, Maximina Freire e Vilson Leffa alertam para uma 

contradição existente em muitos cursos de Letras ofertados no Brasil: 

Em termos da formação proporcionada nos cursos de Letras, preparamos para o 
mercado de trabalho profissionais predominantemente analógicos que, como 
indíviduos, agem digitalmente em suas atividades de lazer e de entretenimento, 
mas não exploram o universo virtual em suas aulas com seus estudantes e, 
portanto, atuam profissionalmente no mundo analógico […]. Ainda precisamos fazer 
muito em termos de formação tecnológica do professor, ou melhor, em termos de 
auto-heteroecoformação tecnológica, para que esse profissional passe a lidar com 
os recursos tecnológicos para propósitos educacionais que permitam a 
ligação/religação de saberes. 

 O currículo de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO não oferece uma disciplina específica que 

habilite para o uso das TICs, por compreender que sua inclusão deve permear todos os conteúdos da 

formação acadêmica. 

 Com efeito, em se tratando de um curso que deve formar “profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens” (como previsto pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, no Parecer CNE/CES 492/2001, do Ministério da Educação), considera-se a inclusão 

das TICs essencial em termos de formação, como instrumento de democratização do acesso aos bens 

                                                           
21  In: MOITA LOPES, Luiz Paulo (org.). Linguística Aplicada na modernidade recente. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2013, p. 59-78. 
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culturais. Assim, as TICs fazem parte dos letramentos múltiplos necessários para a formação acadêmica e 

para uma atuação crítica e autônoma na profissão e na realidade social. 

 

2.5.10. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 

 De acordo com a Resolução nº 17/CUn/97, que dispõe sobre o regulamento dos cursos de graduação 

da UFSC, “a verificação do rendimento escolar compreenderá 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 

estudante que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. Vale lembrar que 

até 20% das atividades do semestre poderão ser desenvolvidos de forma não presencial. 

 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 0 (zero) a 10 (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 (seis vírgula zero). O/a 

estudante com frequência suficiente e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três vírgula 

zero) e 5,5 (cinco vírgula cinco) tem direito a uma nova avaliação no final do semestre. Assim, no caso de 

recuperação, a média final será a média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota 

obtida na prova de recuperação. 

 No início de cada período letivo, o professor deve apresentar aos estudantes o plano de ensino da 

disciplina, no qual devem constar informações relevantes da mesma, como carga horária, ementa, objetivos, 

conteúdo programático, metodologia, avaliação, bibliografia e horário de atendimento. 

 

2.5.11. Número de vagas 

 O curso de LETRAS FRANCÊS oferece 40 (quarenta) vagas em entrada única anual. 

 

2.5.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 A avaliação do Curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO deve levar em conta aspectos 

qualitativos e quantitativos e ser aplicada como um processo formal de acompanhamento imparcial, contínuo, 

dinâmico e cumulativo, com a participação efetiva dos segmentos envolvidos, devendo, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (como disposto no Parecer CNE/CES 492/2001, do Ministério da Educação), 

pautar-se: 
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 pela coerência das atividades quanto à concepção e aos objetivos do projeto pedagógico e quanto ao 

perfil do profissional formado pelo curso de Letras; 

 pela validação das atividades acadêmicas por colegiados competentes; 

 pela orientação acadêmica individualizada; 

 pela adoção de instrumentos variados de avaliação interna; 

 pela disposição permanente de participar de avaliação externa. 

 Assim, uma avaliação ideal de um curso se torna um fórum permanente de discussões que se 

materializará em reuniões semestrais de comissões específicas e de reuniões anuais, abertas ao corpo 

docente e ao corpo discente. 

 O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras e a Coordenadoria do Curso de Letras 

Estrangeiras, responsáveis pelo curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO, através do envolvimento 

de seus dirigentes e integrantes, atuam no sentido de orientar os estudantes, buscando desenvolver no corpo 

discente um comportamento crítico diante da universidade e da própria sociedade. 

 O Curso LETRAS FRANCÊS – 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 atualmente em vigor. Tal currículo contemplou o desejo de modificações que trouxessem mais 

qualidade ao curso, adequando-o também 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, foi criado o Núcleo Docente 

Estruturante, que, a partir de debates e reuniões, está gerando o solo para modificações a fim de aprimorar o 

currículo do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO. 

 

2.5.13. Conteúdos curriculares 

 A estruturação do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO tem como prerrogativas a 

legislação em vigor, em especial as Resoluções CNE/CES nº18/2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Letras, CNE/CES 2/2007, que dispõe sobre a carga horária e período de 

integralização dos bacharelados e, ainda, pela Resolução da Universidade Federal de Santa Catarina 

n°001/CUN/2000, de 29 de fevereiro de 2000. 

As cargas horárias preconizadas na legislação prevêem, portanto, para o Bacharelado, a integralização 

de, no mínimo, 2.400 horas (Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007), sendo que as atividades 

complementares não devem exceder 20% da carga horária total do curso, ou seja, 480 horas. As disciplinas - 
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de hora/aula de 50 minutos (Resolução nº 017/CUn/97), acontecerão em 8 fases (semestres letivos), sendo 

que cada hora/aula de 50 minutos é denominada ‘crédito’. 

 Seguindo a legislação em vigor, a matriz curricular do curso de LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO se estrutura da seguinte maneira: 

 

LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO: carga horária total 

 Horas/Aula Horas 

Conteúdos curriculares 2.220 1.850 

PCC 450 375 

ACC 240 200 

Total de horas 2.910 2.425 

 

 

2.5.13.1. Primeira fase 

Letras Francês –Bacharelado: primeira fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7020 Introdução aos Estudos da 

Narrativa 

XXX 72 XX 72 60 

LLE 7030 Introdução aos Estudos da 

Tradução 

XXX 36 XX 36 30 

LLE 7040 Introdução aos Estudos da 

Linguagem 

XXX 72 XX 72 60 

LLE 7050 Introdução à Linguística Aplicada XXX 36 XX 36 30 

LLE 7311 Língua Francesa I XXX 144 XX 144 120 

Total 360 00 360 300 

 

Ementas: 

LLE 7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa: teorias da narrativa. Estudo de textos teóricos fundamentais 

para a compreensão e análise de autores e das especificidades próprias aos textos narrativos. 

LLE 7030 - Introdução aos Estudos da Tradução: conceitos e problemas teóricos e práticos da tradução. 

LLE 7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem: introdução aos conceitos de língua e línguagem; 

características da línguagem humana; complexidade da línguagem como objeto de estudo; escolas de 

estudos lingüísticos.  
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LLE 7050 - Introdução à Linguística Aplicada: estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da 

Linguística Aplicada no que tange ao processo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. 

LLE 7311 – Língua Francesa I: introdução à compreensão e produção oral e escrita de gêneros das esferas 

quotidiana (conversação familiar, social, carta pessoal, convite, diário) e artística (poesia, crônica) e à 

compreensão (leitura) de gêneros da esfera acadêmica em língua francesa. 

 

2.5.13.2. Segunda fase 

Letras Francês –Bacharelado: segunda fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7023 Introdução ao Estudo do Texto 

Poético e Dramático 

LLE 7020 72 XX 72 60 

LLE 7041 Estudos Linguísticos I LLE 7040 72 XX 72 60 

LLE 7051 Linguística Aplicada I LLE 7050 36 36 72 60 

LLE 7312 Língua Francesa II LLE 7311 144 XX 144 120 

Total 324 36 360 300 

 

Ementas: 

LLE 7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático: 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. 

LLE 7041 - Estudos Linguísticos I: os níveis de análise linguística: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica. 

LLE 7051 - Linguística Aplicada I: estudo crítico das possíveis áreas de atuação da Linguística Aplicada 

como, por exemplo, ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, produção e avaliação de material didático 

e política educacional. PCC (36 h/a): pesquisa sobre a história do ensino de LE no país. 

LLE 7312 - Língua Francesa II: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das 

esferas quotidiana, artística, publicitária (anúncios, propagandas, folhetos) e acadêmica em língua francesa. 

 

2.5.13.3. Terceira fase 

Letras Francês –Bacharelado: terceira fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 
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CC PCC Total Horas 

LLE 7021 Literatura Ocidental I LLE 7023 72 XX 72 60 

LLE 7031 Estudos da Tradução I LLE 7030 72 XX 72 60 

LLE 7042 Estudos Linguísticos II LLE 7040 72 XX 72 60 

LLE 7313 Língua Francesa III LLE 7312 144 XX 144 120 

Total 360 00 360 300 

 

Ementas: 

LLE 7021 - Literatura Ocidental I: das origens ao século XIX. Estudo de obras representativas através da 

leitura de textos traduzidos relevantes do ponto de vista estético, histórico e cultural. 

LLE 7031 - Estudos da Tradução I: história da tradução e das teorias da tradução. Estudo diacrônico e 

sincrônico da atividade tradutória. Concepção de tradução, papel e prática do tradutor. 

LLE 7042 - Estudos Linguísticos II: disciplinas de estudos lingüísticos: Psicolingüística, Sociolingüística, 

Lingüística Textual, Pragmática e Análise do Discurso. 

LLE 7313 - Língua Francesa III: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das 

esferas quotidiana, artística (conto, novela), publicitária, jornalística (notícia, reportagem, entrevista) e 

acadêmica. 

 

2.5.13.4. Quarta fase 

Letras Francês –Bacharelado: quarta fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7022 Literatura Ocidental II LLE 7021 36 XX 36 30 

LLE 7032 Estudos da Tradução II LLE 7030 36 XX 36 30 

LLE 7052 Linguística Aplicada II LLE 7050 36 XX 36 30 

LLE 7060 Pesquisa em Letras Estrangeiras XXX 54 18 72 60 

LLE 7314 Língua Francesa IV LLE 7313 108 36 144 120 

LLE ---- Disciplina optativa XXX 36 XX 36 30 

Total 306 54 360 300 

*: disciplina optativa a ser escolhida dentre as oferecidas no semestre em curso. 

 

Ementas: 
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LLE 7022 - Literatura Ocidental II: estudo de obras representativas do século XX através da leitura de textos 

traduzidos relevantes do ponto de vista estético, histórico e cultural. 

LLE 7032 - Estudos da Tradução II: teorias da tradução. Estudo e prática de tradução. Diferentes concepções 

e teorizações. Aplicação de modelos teóricos e de estratégias de tradução. 

LLE 7052 - Linguística Aplicada II: 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. 

LLE 7060 - Pesquisa em Letras Estrangeiras: estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da 

pesquisa científica no que tange à área de língua e literatura estrangeiras e de tradução. PCC (18 h/a): 

assistência de defesas de dissertações e teses em programas de pós-graduação indicados pelo professor da 

disciplina, com apresentação de relatório. 

LLE 7314 - Língua Francesa IV: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das 

esferas cotidiana, publicitária, jornalística e artística (conto, fábula, romance). PCC (36 h/a): análise crítica dos 

níveis e registros de língua escrita e oral nos diversos gêneros discursivos estudados durante o semestre. 

 

2.5.13.5. Quinta fase 

Letras Francês – Bacharelado: quinta fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7315 Língua Francesa V LLE 7314 72 72 144 120 

LLE 7321 Literatura de Expressão Francesa I LLE 7314/7023 36 36 72 60 

LLE* Disciplina optativa XXX 72 XX 72 60 

Total 180 108 288 240 

*: disciplina optativa a ser escolhida dentre as oferecidas no semestre em curso. 

 

Ementas: 

LLE 7315 - Língua Francesa V: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das 

esferas cotidiana, publicitária, jornalística, artística e acadêmica (resumo). PCC (72 h/a): análise crítica dos 

níveis de língua escrita produzidos pelos estudantes durante o semestre, identificação dos níveis sistêmicos 

em que os problemas e dificuldades ocorrem (lexical, morfológico, sintático, discursivo, outros). 

LLE 7321 - Literatura de Expressão Francesa I: introdução ao estudo da literatura de expressão francesa 

através da leitura, estudo e análise de um tema, como por exemplo, entre outros: a função da literatura, 

modernidade e literatura, minorias e literatura, literatura e ensino, literatura e tradução, a mulher na literatura 
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francesa. Estudos de teoria literária e de instrumentos de análise literária. PCC (36 h/a): pesquisa bibliográfica 

sobre as funções da literatura. 

 

2.5.13.6. Sexta fase 

Letras Francês – Bacharelado: sexta fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7316 Língua Francesa VI LLE 7315 90 54 144 120 

LLE 7322 Literatura de Expressão Francesa II LLE 

7314/7023 

54 18 72 60 

LLE* Disciplina optativa XX 54 18 72 60 

LLE* Disciplina optativa XX 36 XX 36 30 

Total 234 90 324 270 

*: disciplina optativa a ser escolhida dentre as oferecidas no semestre em curso. 

 

Ementas: 

LLE 7316 - Língua Francesa VI: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros discursivos das 

esferas cotidiana, publicitária, jornalística, artística e acadêmica (compte rendu). PCC (54 h/a): análise crítica 

dos níveis de língua escrita produzidos pelos estudantes durante o semestre, identificação dos níveis 

sistêmicos em que os problemas e dificuldades ocorrem (lexical, morfológico, sintático, discursivo, outros). 

LLE 7322 - Literatura de Expressão Francesa II: a literatura de expressão francesa através do estudo de 

gêneros literários específicos (poesia, conto, ensaio, carta, teatro, romance, etc). Estudos de teoria literária e 

de instrumentos de análise literária. PCC (18 h/a): assistência a palestras, defesas de dissertações e teses 

relacionados à literatura francesa, indicados pelo professor da disciplina, com apresentação de relatório. 

 

2.5.13.7. Sétima fase: 

Letras Francês – Bacharelado: sétima fase 

Código Disciplina Pré-requisito Total Horas Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7317 Língua Francesa VII LLE 7316 54 54 108 90 

LLE 7323 Literatura de Expressão Francesa III LLE 7314/7023 36 36 72 60 

LLE 7361 Elaboração de Projeto de TCC – LLE 7060 72 XX 72 60 
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Francês 

LLE ---- Disciplina optativa XXX 54 18 72 60 

Total 216 108 324 270 

*: disciplina optativa a ser escolhida dentre as oferecidas no semestre em curso. 

 

Ementas: 

LLE 7317 – Língua Francesa VII: compreensão, análise e produção oral e escrita de gêneros das esferas 

cotidiana, publicitária, jornalística, artística e acadêmica (ensaio, artigo). PCC (54 h/a): análise crítica de 

artigos acadêmicos em língua francesa relacionados à área de especialização do estudante (temas 

relacionados aos TCC’s). 

LLE 7323 - Literatura de Expressão Francesa III: a literatura de expressão francesa através do estudo de 

autores específicos. Estudos de teoria literária e de instrumentos de análise literária. PCC (36 h/a): estudo 

dos problemas de contemporaneidade (relações étnico-raciais, meio ambiente, movimentos migratórios, 

questões de gênero, entre outros) e seu tratamento nas diversas manifestações literárias. 

LLE 7361 – Elaboração de Projeto de TCC: escrita acadêmica visando a elaboração do projeto de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC). 

 

2.5.13.8. Oitava fase: 

Letras Francês – Bacharelado: oitava fase 

Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

LLE 7324 Literatura de Expressão Francesa IV LLE 7314/7023 36 36 72 60 

LLE 7362 TCC em Francês LLE 7361 144 XX 144 120 

LLE ---- Disciplina optativa XXX 54 18 72 60 

Total 234 54 288 240 

*: disciplina optativa a ser escolhida dentre as oferecidas no semestre em curso. 

 

Ementas: 

LLE 7324 – Literatura de Expressão Francesa IV: a literatura de expressão francesa através do estudo de 

períodos literários específicos (Idade Média, Classicismo, Pré-romantismo, Romantismo, Realismo, 

Simbolismo, Surrealismo, Nouveau Roman etc.). Estudos de teoria literária e de instrumentos de análise 

literária. PCC (18 h/a): pesquisa e apresentação de temas atuais relacionados à literatura (relações 

interculturais, francofonia, interdisciplinaridade, modernidade). 

LLE 7362 – TCC em Francês: escrita, revisão e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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2.5.13.9. Disciplinas optativas 

 O bacharelando deve cumprir uma carga mínima obrigatória de 180 horas/aula ou 150 horas de 

disciplinas optativas relacionadas ao curso, ou seja, com código LLE. Ele ainda deverá cumprir mais 180 

horas/aula - ou 150 horas - de livre escolha, dentre as oferecidas pelos demais cursos da UFSC. 

 

LLE 7016 Ensino de Leitura 36 

LLE 7018 Tópicos Especiais em EAD e Língua Estrangeira 72 

LLE 7071 Tradução Literária Comentada 72 

LLE 7073 Tópico Especial em Língua I 36 

LLE 7074 Tópico Especial em Língua II 36 

LLE 7075 Tópico Especial em Ensino e Aprendizagem I 36 

LLE 7076 Tópico Especial em Ensino e Aprendizagem II 36 

LLE 7077 Leitura e Produção Textual Acadêmica I 36 

LLE 7078 Literatura Infanto-juvenil 72 

LLE 7079 Teoria e crítica literária 36 

LLE 7080 Tópico Especial em Literatura I 36 

LLE 7081 Tópico especial em Tradução I 36 

LLE 7371 Estudos da Tradução: Lab. de tradução literária 

Francês-Português 

36 (PCC: 18 h/a) 

LLE 7372 Tópico Especial em Língua Francesa I 36 (PCC: 18 h/a) 

LLE 7373 Tópico Especial em Língua Francesa II 36 

LLE 7374 Tópico Especial em Literatura Francesa I 72 

LLE 7375 Tópico Especial em Literatura Francesa II 72 

LLE 7376 Estudos de Tradução em Francês I 72 (PCC: 18 h/a) 

LLE 7377 Estudos de Tradução em Francês II 36 

LLE 7378 Pragmática Aplicada à Língua Francesa 36 

LLE 7379 Introdução à Linguística da Enunciação em Língua 

Francesa 

36 

LLE 7380 Estudos Canadenses 72 

LLE 7381 Fonética Francesa I 72 (PCC: 18 h/a) 

LLE 7382 Fonética Francesa II 72 (PCC: 18 h/a) 

LLE 7383 Fonética Francesa III 72 (PCC: 18 h/a) 
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LLE 7384 História da Língua Francesa 72 

LLE 7385 Tópicos Especiais em Língua Francesa I 72 

LLE 7386 Produção Textual Acadêmica em Francês 72 

 

2.5.13.10. Matriz Curricular 

 

MATRIZ CURRICULAR: LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO 

Fase Código Disciplina Pré-requisito Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

1a LLE 7020 Introdução aos Estudos 

da Narrativa 

XXX 72 XX 72 60 

1a LLE 7030 Introdução aos Estudos 

da Tradução 

XXX 36 XX 36 30 

1a LLE 7040 Introdução aos Estudos 

da Linguagem 

XXX 72 XX 72 60 

1a LLE 7050 Introdução à Linguística 

Aplicada 

XXX 36 XX 36 30 

1a LLE 7311 Língua Francesa I XXX 144 XX 144 120 

Total primeira fase 360 00 360 300 

2a LLE 7023 Introdução ao Estudo do 

Texto Poético e Dramático 

LLE 7020 72 XX 72 60 

2a LLE 7041 Estudos Linguísticos I LLE 7040 72 XX 72 60 

2a LLE 7051 Linguística Aplicada I LLE 7050 36 36 72 60 

2a LLE 7312 Língua Francesa II LLE 7311 144 XX 144 120 

Total segunda fase 324 36 360 300 

3a LLE 7021 Literatura Ocidental I LLE 7023 72 XX 72 60 

3a LLE 7031 Estudos da Tradução I LLE 7030 72 XX 72 60 

3a LLE 7042 Estudos Linguísticos II LLE 7040 72 XX 72 60 

3a LLE 7313 Língua Francesa III LLE 7312 144 XX 144 120 

Total terceira fase 360 00 360 300 

4a LLE 7022 Literatura Ocidental II LLE 7021 36 XX 36 30 

4a LLE 7032 Estudos da Tradução II LLE 7030 36 XX 36 30 

4a LLE 7052 Linguística Aplicada II LLE 7050 36 XX 36 30 
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4a LLE 7060 Pesquisa em Letras 

Estrangeiras 

XXX 54 18 72 60 

4a LLE 7314 Língua Francesa IV LLE 7313 108 36 144 120 

4a LLE ---- Disciplina optativa XXX 36 XX 36 30 

Total quarta fase 306 54 360 300 

5a LLE 7315 Língua Francesa V LLE 7314 72 72 144 120 

5a LLE 7321 Literatura Francesa I LLE 7314/7023 36 36 72 60 

5a LLE* Disciplina optativa XXX 72 XX 72 60 

Total quinta fase 180 108 288 240 

6a LLE 7316 Língua Francesa VI LLE 7315 90 54 144 120 

6a LLE 7322 Literatura Francesa II LLE 7314/7023 54 18 72 60 

6a LLE* Disciplina optativa XX 54 18 72 60 

6a LLE* Disciplina optativa XX 36 XX 36 30 

Total sexta fase 234 90 324 270 

7a LLE 7317 Língua Francesa VII LLE 7316 54 54 108 90 

7a LLE 7323 Literatura Francesa III LLE 7314/7023 36 36 72 60 

7a LLE 7361 Elaboração de Projeto de 

TCC – Francês 

LLE 7060 72 XX 72 60 

7a LLE ---- Disciplina optativa XXX 54 18 72 60 

Total sétima fase 216 108 324 270 

8a LLE 7324 Literatura Francesa IV LLE 7314/7023 36 36 72 60 

8a LLE 7362 TCC em Francês LLE 7361 144 XX 144 120 

8a LLE ---- Disciplina optativa XXX 54 18 72 60 

Total oitava fase 234 54 288 240 

 

TOTAL 

 Horas Aula Total 

Horas CC PCC Total 

2.220 450 2.670 2.225 

ACCs 240 200 

TOTAL GERAL  2.910 2.425 
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3. CORPO DOCENTE 

 

3.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE (Portaria n° 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 Docente 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. 
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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 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 de sua publicação no Boletim Oficial da Universidade. 

 São membros atuais do Núcleo Docente Estruturante do curso de LETRAS FRANCÊS – 

BACHARELADO os professores Claudia Borges de Faveri, Gilles Jean Abes, Luciana Wrege Rassier, Marie-

Hélène Catherine Torres, Ronaldo Lima. 

 

3.2. Atuação do coordenador do curso 

 A atuação do coordenador segue o Regimento interno do Colegiado do curso de graduação em 

LETRAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, aprovado pelo Colegiado do curso em 17/11/2011. Segundo este 

regimento, são atribuições do coordenador do curso: 

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 estudantes 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 estudantes concluintes; 

IX – analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 
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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. 

 

3.2.1. Experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador 

 O atual coordenador do curso, o professor Dr. Werner L. Heidermann, trabalha em várias áreas e em 

diferentes contextos com o ensino de línguas estrangeiras desde 1981. Atuou em universidades na Jordânia 

(University of Jordan em Amã - 1989-1992), na Alemanha (Universität zu Köln em Colônia - 1992-1995) e no 

Brasil (UFMG - 1995 e UFSC - desde 1996). Doutorado (1986) e pós-doutorado (2011-2012) na Westfälische 

Wilhelms-Universität em Münster/Alemanha. 

 

3.2.2. Regime de trabalho do coordenador do curso 

 A coordenação do curso possui o regime de 30 horas semanais. 

 

3.2.3. Funções da coordenação do curso de Letras – Línguas estrangeiras e da coordenação da área de 
Francês 

 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. Sua função é, em primeiro 

lugar, garantir a administração das atividades dos estudantes matriculados no seu curso. O coordenador faz a 

ponte entre o estudante do curso e o Departamento de assuntos estudantis (DAE) e também a Pró-Reitoria 

de Graduação. São atualmente 1005 estudantes (situação do dia 26 de março de 2014) matriculados 

regularmente nos cursos de Letras – Línguas estrangeiras, que engloba os onze cursos de graduação 

vinculados ao Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE), 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 - curso de Secretariado Executivo Bilíngue - Inglês. 

 A tarefa do coordenador/da coordenadora das áreas é diferente. A perspectiva do coordenador de 

área é o funcionamento do setor, estão entre suas funções: prever e efetuar a aquisição de livros para a área, 
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preparar edital para concurso público de professor e organizar a realização mesmo, preparar testes de 

nivelamento e de prova extraordinária de aproveitamento de estudos, iniciar e manter convênios 

internacionais entre instituições, coordenar professores para resolver questões acadêmicas da área, 

coordenar as reuniões do Núcleo Docente Estruturante, organizar horários, administrar ofertas de disciplinas, 

gerenciar estágios, validar disciplinas, validar diplomas, analisar e emitir parecer sobre relatórios de ACCs, 

analisar, avaliar e emitir parecer sobre os pedidos de transferência e retorno, orientar os estudantes quanto a 

seu trajeto acadêmico, entre outros. 

 O ideal administrativo poderia ser a implementação de cinco coordenações que atendessem as áreas 

separadamente, tendo em vista as especificidades e anseios de cada uma das áreas. 

 

3.3. Corpo docente do curso 

 

3.3.1. Docentes permanentes do curso 

 Dr. André Rutigliani Berri; 

 Dra. Cláudia Borges de Faveri; 

 Dr. Gilles Jean Abes; 

 Dra. Luciana Wrege Rassier; 

 Dra. Marie-Hélène Catherine Torres; 

 Dra. Noêmia Guimarães Soares; 

 Dr. Ronaldo Lima. 

 

3.3.2. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

 Todos os docentes permanentes do curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO possuem título 

de Doutor. Quatro dos sete docentes permanentes possuem ainda Pós-doutorado (situação em 2015-1). 

 

3.3.3 Docentes não permanentes do curso 

 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO compartilha com os demais cursos do 

Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras (DLLE) um troco comum (ver 2.5.1), que se estrutura da 

primeira à quarta fase. Tendo em vista esta organização, todos os docentes dos demais cursos do DLLE 

podem vir a ministrar disciplinas do tronco comum para os bacharelandoss de LETRAS FRANCÊS. Este 

número é variável e muda todos os semestres. 
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3.4. Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 Todos os docentes do curso atuam em regime integral, de 40 horas, com dedicação exclusiva. 

 

3.5. Experiência profissional do corpo docente 

 Dr. André Rutigliani Berri (10 anos); 

 Dra. Claudia Borges de Faveri (21 anos); 

 Dr. Gilles Jean Abes (12 anos); 

 Dra. Luciana Wrege Rassier (26 anos); 

 Dra. Marie-Hélène Catherine Torres (20 anos); 

 Dra. Noêmia Guimarães Soares (24 anos); 

 Dr. Ronaldo Lima (16 anos). 

 

3.5.1. Experiência no exercício de docência em educação básica 

 Nenhum dos docentes do curso têm experiência de docência na educação básica. 

 

3.5.2. Experiência de magistério superior do corpo docente 

 Dr. André Rutigliani Berri (10 anos); 

 Dra. Claudia Borges de Faveri (19 anos); 

 Dr. Gilles Jean Abes (02 anos e 09 meses); 

 Dra. Luciana Wrege Rassier (26 anos); 

 Dra. Marie-Hélène Catherine Torres (20 anos); 

 Dra. Noêmia Guimarães Soares (24 anos); 

 Dr. Ronaldo Lima (16 anos). 

 

 Atualmente, quatro docentes do Curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO atuam em 

Programas de Pós-Graduação do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa 

Catarina, a saber: 

 Dra. Claudia Borges de Faveri - Pós-Graduação em Estudos da Tradução; 

 Dra. Luciana Wrege Rassier - Pós-Graduação em Estudos da Tradução; 
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 Dra. Marie-Hélène Catherine Torres - Pós-Graduação em Estudos da Tradução; 

 Dr. Ronaldo Lima - Pós-Graduação em Estudos da Tradução. 

 

3.6. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 

 O curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO conta com sete professores e o atual número de 

estudantes regularmente matriculados é de 132 (situação de março de 2015). 

 

3.7. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

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; 
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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 estudantes; 

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 

 Todos os professores que atuam no curso de LETRAS FRANCÊS – BACHARELADO ocupam 

gabinetes no prédio B do CCE. Em geral, duas pessoas dividem uma sala mobiliada e equipada 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 

cinco computadores, uma impressora/scanner, tudo conectado em rede. Há telefone convencional e telefone 

por VOIP. O espaço tem aproximadamente 90 m2, abrangendo copa.  

 

4.3. Sala de professores 

 Como o curso conta com gabinetes de trabalho para 100% dos docentes, o espaço de convivência 

comum, que caracterizaria a sala de professores, na sua concepção original, foi destinado a uma copa, 

totalmente equipada, para maior comodidade dos docentes, que permanecem em tempo integral na UFSC. 

 

4.4. Salas de aula 

 O curso conta com salas de aula nos prédios A e B do CCE. São salas para turmas entre 20 e 45 

estudantes; todas equipadas com lousa branca, com computador conectado à internet e data-show. 

 

4.5. Acesso dos estudantes a equipamentos de informática 

 Na sala 007, no térreo do prédio A do CCE, foram colocados 44 computadores, doze deles podem 

ser usados livremente pelos estudantes, nos três períodos do funcionamento do centro, 32 máquinas têm uso 

restrito em determinadas disciplinas. Trabalha no laboratório um servidor técnico-administrativo concursado. 

Além disso, os prédios do CCE possuem conexão Wifi. 
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4.6. Bibliografias 

 

4.6.1. Bibliografia básica 

 

4.6.1.1. Primeira fase 

LLE 7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa 

BARTHES, R. Escritos sobre teatro. São Paulo: Martins Fontes, 2007. [BU: 15 exemplares] 

COELHO, N. N. Literatura e linguagem: a obra literária e a expressão linguística. São Paulo: Quiron, 1976. 

[BU: 07 exemplares] 

PROPP, V. I. As raizes históricas do conto maravilhoso. São Paulo: Martins Fontes, 1997. [BU: 15 

exemplares] 

 

LLE 7030 - Introdução aos Estudos da Tradução 

BASSNETT, S. Estudos da tradução. Trad. Vivina de Campos Figueiredo. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2003. [BU: 05 exemplares] 

PAES, J. P. Tradução : a ponte necessária : aspectos e problemas da arte de traduzir. São Paulo: Ática, 

2008. [BU: 08 exemplares] 

RONAI, P. Escola de tradutores. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. [BU: 11 exemplares] 

 

LLE 7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem 

BAGNO, M. O preconceito linguístico – o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2003. [BU: 21 exemplares] 

ILARI, R.; GERALDI, J. V. Semântica. São Paulo: Ática, 1985. [BU: 09 exemplares] 

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (orgs.) Introdução à Linguística. São Paulo: Cortez, 2001. [BU: 25 

exemplares] 

 

LLE 7050 - Introdução à Linguística Aplicada 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. (org.) O Professor de Língua Estrangeira em Formação. Campinas, SP: Pontes, 

1999. [BU: 09 exemplares] 

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1981. [BU: 10 exemplares] 

SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social.  São Paulo: Ática, 1986. [BU: 18 exemplares] 

 

LLE 7311 – Língua Francesa I 
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BESCHERELLE, M. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres: index des difficultés grammaticales. Paris: 

HATIER, 1997. [BU: 05 exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 

MONNERIE, A. Le français au présent: grammaire - Français langue étrangère. Paris: Didier, 1987. [BU: 05 

exemplares] 

 

4.6.1.2. Segunda fase 

LLE 7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático 

ARISTÓTELES. Poética. Trad. E. de Souza. Porto Alegre: Globo, 1966. [BU: 03 exemplares] 

JAKOBSON, R. Linguística. Poética. Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1970. [BU: 09 exemplares] 

STAIGER, E. Conceitos fundamentais da poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. [BU: 09 

exemplares] 

 

LLE 7041 - Estudos Linguísticos I 

CRISTÓFARO SILVA, T. Fonética e Fonologia do português. São Paulo: Contexto, 2001. [BU: 16 

exemplares] 

FIORIN, J. L. (org.) Introdução à Linguística I: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2003. [BU: 46 

exemplares] 

FIORIN, J. L. (org.) Introdução à Linguística II: princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003. [BU: 46 

exemplares] 

 

LLE 7051 - Linguística Aplicada I 

ANTUNES, I. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. [BU: 10 exemplares] 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997. [BU: 26 exemplares] 

MOITA LOPES, L. P. da. (org.). Por uma linguística indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. [BU: 13 

exemplares] 

 

LLE 7312 - Língua Francesa II 

AVOLIO, J. C.; FAURY, M. L. Michaelis francês: gramática prática. São Paulo: Melhoramentos, 2008. [BU: 03 

exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 

GREIMAS, A. J. Maupassant: a semiótica do texto: exercícios práticos. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993. 

[BU: 06 exemplares] 
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4.6.1.3. Terceira fase 

LLE 7021 - Literatura Ocidental I 

COELHO, N. N. Literatura e linguagem: a obra literária e a expressão linguística. São Paulo: Quiron, 1976. 

[BU: 07 exemplares] 

ECO, U. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 1995. [BU: 16 exemplares] 

MORIN, E. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981. 

[BU: 08 exemplares] 

 

LLE 7031 - Estudos da Tradução I 

BERMAN, A. A tradução e a letra ou o albergue longínquo. Trad. M-H. Torres; M. Furlan; A. Guerini. Tubarão: 

Copiart/Florianópolis: PGET, 2013. [BU: 08 exemplares] 

JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. Trad. Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 

2010. [BU: 15 exemplares] 

STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Trad. Carlos Alberto Faracco. Curitiba: 

UFPR, 2005. [BU: 28 exemplares] 

 

LLE 7042 - Estudos Linguísticos II 

BAGNO, M. O preconceito linguístico - o que é e como se faz. São Paulo: Loyola, 2003. [BU: 21 exemplares] 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002. [BU: 10 exemplares] 

FAVERO, L. L. Linguística textual: introdução. São Paulo: Cortez: 1994. [BU: 09 exemplares] 

 

LLE 7313 - Língua Francesa III 

DICIONÁRIO LAROUSSE Francês/Português – Português/Francês. São Paulo: Larousse, 2005. [BU: 06 

exemplares] 

BESCHERELLE, M. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres: index des difficultés grammaticales. Paris: 

HATIER, 1997. [BU: 05 exemplares] 

MONNERIE, A. Le français au présent: grammaire - Français langue étrangère. Paris: Didier, 1987. [BU: 05 

exemplares] 

 

4.6.1.4. Quarta fase 

LLE 7022 - Literatura Ocidental II 

BARTHES, R. Análise estrutural da narrativa : pesquisas semiológicas. Rio de Janeiro: Vozes, 1976. [BU: 18 

exemplares] 
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MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. [BU: 14 exemplares] 

SARTRE, J-P. O Existencialismo é um humanismo. Lisboa: Presença, 1978. [BU: 12 exemplares] 

 

LLE 7032 - Estudos da Tradução II 

ALVES, F.; PAGANO, A.; MAGALHÃES, C. Traduzir com autonomia: estratégia para o tradutor em 

formação. São Paulo: Contexto, 2003. [BU: 11 exemplares] 

ARROJO, R. Oficina de tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ática, 2000. [BU: 10 exemplares] 

HUTCHEON, L. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013. [BU: 16 exemplares] 

 

LLE 7052 - Linguística Aplicada II 

ANTUNES, I. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. [BU: 10 exemplares] 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. [BU: 40 exemplares] 

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

16 exemplares] 

 

LLE 7060 - Pesquisa em Letras Estrangeiras 

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 2010. [BU: 09 

exemplares] 

PEREIRA FILHO, H.V.; PEREIRA, V.L.D.V.; PACHECO JÚNIOR, W. Pesquisa científica sem tropeços - 

abordagem sistêmica. São Paulo: Atlas, 2007. [BU: 10 exemplares] 

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2009. [BU: 22 exemplares] 

 

LLE 7314 - Língua Francesa IV 

BESCHERELLE, M. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres: index des difficultés grammaticales. Paris: 

HATIER, 1997. [BU: 05 exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 

MONNERIE, A. Le français au présent: grammaire - Français langue étrangère. Paris: Didier, 1987. [BU: 05 

exemplares] 

 

4.6.1.5. Quinta fase 

LLE 7315 - Língua Francesa V 

BESCHERELLE, M. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres: index des difficultés grammaticales. Paris: 

HATIER, 1997. [BU: 05 exemplares] 

CONDILLAC, E. B. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1973. [BU: 03 exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 
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LLE 7321 - Literatura de Expressão Francesa I 

BAKHTIN, M. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento - O Contexto de François Rabelais. Trad. 

Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1996. [BU: 15 exemplares] 

COMPAGNON, A. La littérature, pourquoi faire? Leçon inaugurale prononcée en 2006. Disponível em: 

http://books.openedition.org/cdf/524. 

ECO, U. Os limites da interpretação. Trad. Pérola de Carvalho Paulo: Perspectiva, 1995. [BU: 19 exemplares] 

 

4.6.1.6. Sexta fase 

LLE 7316 - Língua Francesa VI 

ADAM, J-M. Linguistique et discours littéraire. Paris: Larousse, 1976. [BU: 03 exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 

GREIMAS, A. J. Maupassant: a semiótica do texto: exercícios práticos. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993. 

[BU: 06 exemplares] 

 

LLE 7322 - Literatura de Expressão Francesa II 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Maria Galvão Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996. [BU: 

26 exemplares] 

BARTHES, R. Escritos sobre teatro. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2007 [BU: 15 

exemplares]. 

PROPP, V. I. As raizes históricas do conto maravilhoso. Trad. Rosemary Costhek Abílio e Paulo Bezerra. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002 [BU: 14 exemplares]. 

 

4.6.1.7. Sétima fase 

LLE 7317 – Língua Francesa VII 

BESCHERELLE, M. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres: index des difficultés grammaticales. Paris: 

HATIER, 1997. [BU: 05 exemplares] 

DICTIONNAIRE. Le Robert Micro. Paris: Le Robert, 2006. [BU: 07 exemplares] 

GREIMAS, A. J. Maupassant: a semiótica do texto: exercícios práticos. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993. 

[BU: 06 exemplares] 

 

LLE 7323 - Literatura de Expressão Francesa III 

BARTHES, R. Inéditos. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2004. [BU: 10 exemplares] 

http://books.openedition.org/cdf/524
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FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2005. [BU: 16 exemplares] 

WAGNER, F. "Aimez-vous Genette? Éloge de la poétique cum grano salis", Fabula-Lht, n° 10, ‘L'aventure 

poétique’, décembre 2012. Disponível em: http://www.fabula.org/lht/10/wagner.html 

 

4.6.1.8. Oitava fase 

LLE 7324 – Literatura de Expressão Francesa IV 

BARROS, D. P. de; FIORIN, J. L. (Org.). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Bakhtin. São 

Paulo: EDUSP, 1999. [BU: 05 exemplares] 

ECO, U. Os limites da interpretação. Trad. Pérola de Carvalho Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1995. [BU: 19 

exemplares] 

ROBIN, R. “Écrire en français avec un accent”, Fabula-Lht, n°12, ‘La langue française n'est pas la langue 

française’, mai 2014. Disponível em: http://www.fabula.org/lht/12/robin.html. 

 

4.6.2. Bibliografia complementar 

 

4.6.2.1. Primeira fase 

LLE 7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa 

ADORNO, T. W. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: __________. Notas de literatura. 

Trad. Jorge Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003. [BU: 20 exemplares] 

BARBÉRIS, P. et alii. Métodos críticos para a análise literária. São Paulo: Martins Fontes, 1999. [BU: 06 

exemplares] 

CORTAZAR, J. Situação do Romance. In: _________. Valise de Cronópio. Trad. D. Arrigucci J. e J. A. 

Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 1974. [BU: 05 exemplares] 

GOTLIB, N. B. Teoria do conto. São Paulo: Editora Ática, 1985. [BU: 07 exemplares] 

SAID, E. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1993. [BU: 14 exemplares] 

 

LLE 7030 - Introdução aos Estudos da Tradução 

DICIONÁRIO DE TRADUTORES LITERÁRIOS DO BRASIL. Disponível em: 

http://www.dicionariodetradutores.ufsc.br/pt/index.htm. 

CAMPOS, H. de. A arte no horizonte do provável e outros ensaios. São Paulo: Perspectiva, 1977. [Bu: 16 

exemplares] 

http://www.fabula.org/lht/10/wagner.html
http://www.fabula.org/lht/12/robin.html
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FAVERI, C. B. de; TORRES, M-H. (orgs.). Antologia bilíngue -Clássicos da teoria da tradução – 

Francês/Português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 

2004. [BU: 11 exemplares] 

FURLAN, M. (org.). Antologia bilíngue – Clássicos da teoria da tradução - Renascimento, vol. 4. Florianópolis: 

Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. [BU: 10 exemplares] 

HEIDERMANN, W. Antologia bilíngue -Clássicos da teoria da tradução -Alemão/Português, vol. 1. 

Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. [BU: 15 exemplares] 

 

LLE 7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem 

CALVET, L-J. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002. [BU: 13 exemplares] 

KOHL DE OLIVEIRA, M. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico. São Paulo: 

Scipione, 2001. [BU: 18 exemplares] 

MATTOSO CÂMARA JÚNIOR, J. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis /Rio de Janeiro: Vozes, 1970. 

[BU: 33 exemplares] 

PINKER, S. O instinto da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [BU: 08 exemplares] 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. [BU: 26 exemplares] 

 

LLE 7050 - Introdução à Linguística Aplicada 

CORACINI, M. J. R. F. (org.) O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua Materna e Língua Estrangeira. 

Campinas, SP: Pontes, 1995. [BU: 10 exemplares] 

COSTA, M. J. et alii (orgs.) Línguas: Ensino e ações. Florianópolis: Palotti-UFSC, 2002. [BU: 04 exemplares] 

FORTKAMP, M.B.M. & TOMITCH, L.M.B. (orgs.) Aspectos da Linguística Aplicada. Florianópolis, SC: Insular, 

2000. [BU: 08 exemplares] 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO: Proposta Curricular do Estado de Santa 

Catarina: “Língua estrangeira: a multiplicidade de vozes.” Florianópolis, SC: SED, 1998. [BU: 03 exemplares] 

SIGNORINI, I., CAVALCANTI, M. (orgs.) Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade. Campinas: Mercado de 

Letras, 1998. [BU: 05 exemplares] 

 

LLE 7311 – Língua Francesa I 

CAVALCANTI, M.; BORTONI-RICARDO, S. M. Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas: 

Mercado de Letras, 2007. [BU: 05 exemplares] 

CORACINI, M.J. et al. (orgs.). Práticas Identitárias: Língua e Discurso. São Carlos: Clara Cruz, 2006. [BU: 13 

exemplares] 

KOCH, I. V., TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1993. [BU: 09 exemplares] 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Trad. Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. Rio de 
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Janeiro. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2010 [BU: 14 exemplares]. 

PAES, J. P. Tradução: a ponte necessária. São Paulo: Ática, 1990. [BU: 11 exemplares] 

 

4.6.2.2. Segunda fase 

LLE 7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático 

COHEN, J. Estrutura da linguagem poética. Tradução de Álvaro Lorencini e Anne Arnichand. São Paulo: 

Cultrix, 1966. [BU: 10 exemplares] 

HAMBURGER, K. A lógica da criação literária. Tradução de Margot P. Malnic. São Paulo. Perspectiva, 1986. 

[BU: 07 exemplares] 

POUND, E. ABC da literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1978. 

[BU: 12 exemplares] 

RYNGAERT, J-P. Ler o Teatro Contemporâneo. Trad. Andréa Stahel M. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. [BU: 05 exemplares] 

UBERSFELD, A. Para Ler o Teatro. Trad. José Simões Almeida Junior et alii São Paulo: Perspectiva, 2005. 

[BU: 09 exemplares] 

 

LLE 7041 - Estudos Linguísticos I 

FREGE, G. (1892). “Sobre Sentido e referência”. In: FREGE, G. Lógica e Filosofia da Linguagem. São Paulo, 

Cultrix/EDUSP, 1978. [BU: 09 exemplares] 

ILARI, R. Introdução à semântica, brincando com a gramática. São Paulo, Contexto, 2008. [BU: 16 

exemplares] 

ILARI, R.; GERALDI, J. V. Semântica. São Paulo, Ática, 1985. [BU: 09 exemplares] 

MATTOSO CÂMARA JÚNIOR, J. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis /Rio de Janeiro: Vozes, 1970. 

[BU: 33 exemplares] 

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (orgs.). Introdução à Linguística. v. 1. São Paulo: Cortez, 2001. [BU: 41 

exemplares] 

 

LLE 7051 - Linguística Aplicada I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Linguística Aplicada, Ensino de Línguas e Comunicação. Campinas: Pontes, 2005. 

[BU: 05 exemplares] 

FREITAS, M.T. Vygotsky e Bakhtin. São Paulo: Ática, 1996. [BU: 07 exemplares] 

HEBERLE, V. M.; OSTERMANN, A. C.; FIGUEIREDO, D. C. (orgs.). Linguagem e gênero no trabalho, na 

mídia e em outros contextos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006. [BU: 05 exemplares] 

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes, 1989. [BU: 05 exemplares] 
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RAJAGOPALAN, K. Por uma Linguística Crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2003. [BU: 05 exemplares] 

 

LLE 7312 - Língua Francesa II 

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. [BU: 07 exemplares] 

LOPES, E. Fundamentos da Linguística contemporânea. 19 ed. São Paulo: Cultrix, 2000. [BU: 06 exemplares] 

MORIN, E. En 2013 il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance de experts. Le Monde, Paris, 01 de 

janeiro de 2013. Disponível em < http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-

encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html>. 

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (orgs.). Introdução à Linguística. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Cortez, 2001. [BU: 41 

exemplares] 

SEARLE, John R. Os actos de fala. Coimbra: Almedina, 1981. [BU: 05 exemplares] 

 

4.6.2.3. Terceira fase 

LLE 7021 - Literatura Ocidental I 

ANÔNIMO. As mil e uma noites. Trad. Mamede Mustafa Jarouche. São Paulo: Globo, 2005. 2 vols. [BU: 26 

exemplares] 

ALIGHIERI, D. Divina Comédia. Trad. José Pedro Xavier Pinheiro. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp. [BU: 23 exemplares] 

BOCCACCIO, G. Decameron. Trad. Pedro Garcez Ghirardi. São Paulo: Scrinium, 1996. [BU: 11 exemplares] 

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O alienista. Disponível em: 

www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/alienist.html. [BU: 72 exemplares] 

VIRGILIO, P. Eneida. São Paulo: Cultrix, 2001. Sem indicação de tradutor. [BU: 07 exemplares] 

 

LLE 7031 - Estudos da Tradução I 

BERMAN, A. A Prova do Estrangeiro. Cultura e Tradição na Alemanha Romântica. Trad. Maria Emília Pereira 

Chanut. São Paulo: EDUSC, 2002. [BU: 06 exemplares] 

COULTHARD, M. Tradução: teoria e prática. Florianópolis: Editora da UFSC 1991. [BU: 06 exemplares] 

MILTON, J. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. [BU: 09 exemplares] 

CAMPOS, H. de. Metalinguagem & outras metas: ensaios de teoria e crítica literária. São Paulo: Perspectiva, 

1992. [BU: 13 exemplares] 

VENUTI, L. The translation studies reader. London: Routledge, 2012. [BU: 10 exemplares] 

 

LLE 7042 - Estudos Linguísticos II 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/alienist.html


Projeto pedagógico do curso de Letras Francês - Bacharelado 

53 

CALVET, L. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002. [BU: 13 exemplares] 

FIORIN, J. L. (org.) Introdução à Linguística I: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2003. [BU: 25 

exemplares] 

FIORIN, J. L. (org.) Introdução à Linguística II: princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003. [BU: 46 

exemplares] 

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (orgs.). Introdução à Linguística. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Cortez, 2001. [BU: 41 

exemplares] 

SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986. [BU: 18 exemplares] 

 

LLE 7313 - Língua Francesa III 

BERMAN, A. La traduction et la lettre ou l‘auberge du lointain. Paris: Éditions du Seuil, 1999. [BU: 08 

exemplares] 

CHAVEL, S. L’utilité sociale des humanités. Disponível em <http://www.laviedesidees.fr/L-utilite-sociale-des-

humanites.html>. 

MILTON, J. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. [BU: 09 exemplares] 

SEARLE, J. R. Os actos de fala. Coimbra: Almedina, 1981. [BU: 05 exemplares] 

STEINER, G. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Trad. Carlos Faraco. Curitiba: UFPR, 

2005. [BU: 28 exemplares] 

 

4.6.2.4. Quarta fase 

LLE 7022 - Literatura Ocidental II 

BANDEIRA, M. Antologia poética. São Paulo: Global, 2013. [BU: 04 exemplares] 

GARCIA MARQUEZ, G. Cem anos de solidão. Trad. Eric Nepomuceno. São Paulo: Record, 2009. [BU: 05 

exemplares] 

ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. [BU: 06 exemplares] 

SHAKESPEARE, W. Romeu e Julieta. Sem menção do tradutor. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000087.pdf [BU: 14 exemplares] 

WOOLF, V. Mrs Dalloway. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. [BU: 06 exemplares] 

 

LLE 7032 - Estudos da Tradução II 

ARROJO, R. (Org.). O signo desconstruído: implicações para a tradução, a leitura e o ensino. Campinas: 

Pontes, 2003. [BU: 10 exemplares] 

ECO, U. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 1971. 

[BU: 06 exemplares] 

HATIM, B.; MASON, I. Discourse and the translator. London: Longman, 1990. [BU: 06 exemplares] 

http://www.laviedesidees.fr/L-utilite-sociale-des-humanites.html
http://www.laviedesidees.fr/L-utilite-sociale-des-humanites.html
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TORRES, M-H. C. Cruz e Sousa e Baudelaire: satanismo poético. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1998. [BU: 05 

exemplares] 

VENUTI, L. The scandals of translation: towards an ethics of difference. London: New York, Routledge, 1998. 

[BU: 08 exemplares] 

 

LLE 7052 - Linguística Aplicada II 

FAIRCLOUGH, N. Language and Power. London: Longman. 1989. [BU: 05 exemplares] 

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. [BU: 07 exemplares] 

LOPES, E. Fundamentos da Linguística contemporânea. 19 ed. São Paulo: Cultrix, 2000. [BU: 06 exemplares] 

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Martins Fontes, 1989. [BU: 05 exemplares] 

RAJAGOPALAN, K. Por uma Linguística Crítica: linguagem, identidade, e a questão ética. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2003. [BU: 05 exemplares] 

 

LLE 7060 - Pesquisa em Letras Estrangeiras 

BARROS, A.J.P.; LEHNFELD, N.A.S. Projeto de Pesquisa: propostas Metodológicas. 16. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2005. [BU: 10 exemplares] 

GONÇALVES, H.A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2005. [BU: 05 

exemplares] 

LÜCK, H. Metodologia de Projetos. Uma ferramenta de Planejamento e Gestão. Petrópolis: Vozes, 2003. [BU: 

07 exemplares] 

MICHALISZYN, M.S.; TOMASINI, R. Pesquisa. Orientação e Normas para Elaboração de Projetos, 

Monografias e Artigos Científicos. Petrópolis: Vozes, 2005. [BU: 05 exemplares] 

TEIXEIRA, E. As três metodologias. Acadêmica, da Ciência e da Pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2005. [BU: 05 

exemplares] 

 

LLE 7314 - Língua Francesa IV 

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França. Trad. Leyla 

Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 1993 [BU: 04 exemplares]. 

CORACINI, M. J. R. F. (org.) O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua Materna e Língua Estrangeira. 

Campinas, SP: Pontes, 1995. [BU: 10 exemplares] 

FAVERI, C. B. de; TORRES, M-H. (orgs.). Antologia bilíngue -Clássicos da teoria da tradução – 

Francês/Português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 

2004. [BU: 11 exemplares] 

MORIN, E. En 2013 il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance de experts. Le Monde, Paris, 01 de 

janeiro de 2013. Disponível em < http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-

encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html>. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
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SEARLE, J. R. Os actos de fala. Coimbra: Almedina, 1981. [BU: 05 exemplares] 

 

4.6.2.5. Quinta fase 

LLE 7315 - Língua Francesa V 

CLEMENT, B. "Lecture et Vérité", Fabula-LhT, n° 4, ‘L'écrivain préféré’, mars 2008. Disponível em: 

http://www.fabula.org/lht/4/clement.html 

ECO, U. Os limites da interpretação. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 1995. [BU: 16 

exemplares] 

GENETTE, G. Discurso da narrativa. Trad. F. C. Martins. Lisboa: Vega, s.d. [BU: 04 exemplares] 

NEVES, M. H. de M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1994. [BU: 04 exemplares] 

PEREZ, C.; FANLO, J-R. Enseigner la littérature à l’université aujourd’hui. Disponível em 

<http://www.fabula.org/colloques/document1476.php>. 

 

LLE 7321 - Literatura de Expressão Francesa I 

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França. Trad. Leyla 

Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 1993. [BU: 04 exemplares] 

BERTHELOT, A.; CORNILLIAT, F. Littérature: textes et documents: XVIe siècle/Moyen Âge. Paris: Nathan, 

1988. [BU: 01 exemplar ] 

ECO, U. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. Trad. Giovanni Cutolo. São 

Paulo: Perspectiva, 1971. [BU: 06 exemplares] 

MORIN, E. Ciência com consciência. Trad.  Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. Rio de Janeiro. 

Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2010. [BU: 14 exemplares] 

LAGARDE, A.; MICHARD, L. XVIIe siècle: les grands auteurs français du programme. Paris: Bordas, 1985. 

[BU: 04 exemplares] 

 

4.6.2.6. Sexta fase 

LLE 7316 - Língua Francesa VI 

BAKER, M. Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998. [BU: 07 exemplares] 

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França. Trad. Leyla 

Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 1993. [BU: 04 exemplares] 

CLEMENT, B. "Lecture et Vérité", Fabula-LhT, n° 4, ‘L'écrivain préféré’, mars 2008. Disponível em: 

http://www.fabula.org/lht/4/clement.html 

http://www.fabula.org/lht/4/clement.html
http://www.fabula.org/lht/4/clement.html
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FAVERI, C. B. de; TORRES, M-H. (orgs.). Antologia bilíngue -Clássicos da teoria da tradução – 

Francês/Português, vol.2. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, 

2004. [BU: 11 exemplares] 

MORIN, E. En 2013 il faudra plus encore se méfier de la docte ignorance de experts. Le Monde, Paris, 01 de 

janeiro de 2013. Disponível em < http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-

encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html>. 

 

LLE 7322 - Literatura de Expressão Francesa II 

CHARPENTIER, M.; CHARPENTIER, J. Littérature - Textes et documents: XVIIIe siècle. Paris: Nathan, 1987. 

[BU: 02 exemplares] 

COMPAGNON, A. La guerre littéraire. Disponível em:  

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2014-01-14-16h30.htm. 

ECO, U. Os limites da interpretação. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 1995. [BU: 16 

exemplares] 

LAGARDE, A.; MICHARD, L. XVIIIe siècle: les grands auteurs français du programme. Paris: Bordas, 1988. 

[BU: 04 exemplares] 

NICHET, J. Le théâtre n’existe pas. Leçon inaugurale prononcée em 2010. Disponível em: 

http://books.openedition.org/cdf/396. 

 

4.6.2.7. Sétima fase 

LLE 7317 – Língua Francesa VII 

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França. Trad. Leyla 

Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 1993. [BU: 04 exemplares] 

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Muchail. São 

Paulo: Martins Fontes, 1992. [BU: 14 exemplares] 

LAROCHELLE, J.; ROSSBACH, E. Histoire de la littérature française. Disponível em <http://www.la-

litterature.com/dsp/dsp_display.asp?NomPage=0_default>. 

MILTON, J. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. [BU: 09 exemplares] 

RAJAGOPALAN, K. Por uma Linguística Crítica: linguagem, identidade, e a questão ética. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2003. [BU: 05 exemplares] 

 

LLE 7323 - Literatura de Expressão Francesa III 

BAKER, M. Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998. [BU: 07 exemplares] 

CLEMENT, B. "Lecture et Vérité", Fabula-LhT, n° 4, ‘L'écrivain préféré’, mars 2008. Disponível em: 

http://www.fabula.org/lht/4/clement.html 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/01/01/en-2013-il-faudra-plus-encore-se-mefier-de-la-docte-ignorance-des-experts_1811813_3232.html
http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2014-01-14-16h30.htm
http://books.openedition.org/cdf/396
http://www.fabula.org/lht/4/clement.html
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COMPAGNON, A. Écrire la vie. Disponível em:  

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2009-01-06-16h30.htm. 

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Muchail. São 

Paulo: Martins Fontes, 1992. [BU: 14 exemplares] 

LAGARDE, A.; MICHARD, L. XIXe siècle: les grands auteurs français du programme - Anthologie et histoire 

litteraire. Paris: Bordas, 1985. [BU: 04 exemplares] 

 

4.6.2.8. Oitava fase 

LLE 7324 – Literatura de Expressão Francesa IV 

BAKHTIN, M. Questões de literatura e estética. Trad. Aurora F.Bernadini. São Paulo: Hucitec, 1988. [BU: 05 

exemplares] 

COMPAGNON, A. Écrire la vie. Disponível em:  

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2009-01-06-16h30.htm. 

FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Muchail. São 

Paulo: Martins Fontes, 1992. [BU: 14 exemplares] 

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França. Trad. Leyla 

Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 1993. [BU: 05 exemplares] 

SARTRE, J-P. O Existencialismo é um humanismo. A imaginação. Questão de metodo. Trad. Vergílio 

Ferreira. São Paulo: Abril Cultural, 1973. [BU: 09 exemplares] 

 

4.6.3. Periódicos especializados 

 Cadernos de Tradução – UFSC (https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao) 

 Fragmentos – UFSC  (https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos) 

 Anuário de Literatura – UFSC (https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura) 

 In-Traduções – UFSC (http://periodicos.ufsc.br/index.php/intraducoes) 

 Revista DELTA – PUCSP (http://scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

4450&Ing=pt&nrm=iso) 

 Revista ALFA – UNESP (http://seer.fclar.unesp.br/alfa/) 

 Trabalhos em Linguística Aplicada – UNICAMP (http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/) 

 Há ainda assinatura de publicações impressas e acesso digital de periódicos especializados, 

indexados e correntes, maior ou igual a 20 títulos, distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria 

deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos, com destaque para aqueles disponíveis no 

Portal CAPES. 

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2009-01-06-16h30.htm
http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2009-01-06-16h30.htm
http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/
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4.6.4. Laboratórios didáticos especializados 

 Há um laboratório de línguas que funciona na sala 242, do prédio A, do Centro de Comunicação e 

Expressão. O laboratório, com 32 mesas, está equipado para áudio, vídeo e reprodução de mídia. O espaço 

está conectado à internet. O equipamento é moderno, a estrutura da sala combina plenamente com as 

necessidades dos processos de ensino-aprendizagem. O horário de funcionamento do laboratório de línguas 

é das 7 às 22 horas sem intervalo. 

 

4.6.5. Biblioteca universitária da UFSC  

 A Biblioteca universitária da UFSC dispõe de 257.284 títulos de livros (em 793.259 exemplares) e de 

6.214 periódicos (em 356.500 cópias). (Situação do dia 27 de março de 2014). São números baixos que já 

refletem nitidamente a migração do saber do livro convencional para os meios eletrônicos e virtuais. 

 

 


