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1.   Justificativa 

 

Criado em 2006, o Curso de Letras, da Universidade Estadual de Roraima, em dez 

anos, já formou diversas turmas e atendeu a uma clientela praticamente nos diversos campi do 

estado roraimense, incluindo os municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Iracema, Bonfim, 

Caracaraí, Rorainópolis, Nova Colina, São João da Baliza, Mucajaí e Pacaraima. Apesar de 

haver outros cursos de Letras na região, e outras instituições federais, não existe oferta de 

curso de especialização na área que tenha a chancela de outra universidade, num raio que 

contemple pelo menos 300 km ou até mesmo na capital do estado. Ressaltamos que a 

Universidade Federal de Roraima oferece um Curso de Mestrado em Letras, cujo objetivo 

consiste em qualificar docentes do ensino superior e não contempla a capacitação de 

professores da educação básica, não havendo ainda mestrado profissionalizante, o qual se 

justifica ainda mais a necessidade de pensarmos na qualificação lato sensu, em nível de 

especialização, para os professores da Educação Básica de nosso estado, e paulatinamente 

pensarmos em Mestrado Profissionalizante, uma das opções sugeridas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

O curso de especialização em Língua Portuguesa e Literatura fundamenta-se, 

entre outras legislações, no Artigo 44, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Básica Nacional - LDB (Lei N.º 9.394/96), a qual consta que a educação superior “abrangerá 

os cursos e programas de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado 

(Stricto Sensu), os cursos de especialização (Lato Sensu), aperfeiçoamento (...)  abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições 

de ensino”. Em consonância a este artigo da LDB, o curso de Letras da Universidade Estadual 

de Roraima tem como meta ofertar cursos de Especialização Lato Sensu conforme a demanda 

e pesquisa prévia de educadores do estado de Roraima em sala de aula ou alunos concluintes 

de Licenciaturas em Letras. 

Frente à reformulação do projeto de curso de Letras e dos professores egressos, 

justificamos que não foram contempladas na formação docente duas disciplinas relevantes no 

que se refere ao aprofundamento de formação de múltiplas identidades, sobretudo de literatura 

em Roraima que inclui literatura indígena, e literatura afro-brasileira e africanas, as quais 

estão previstas em lei. Diante disso, ressaltamos a necessidade de pensar o ensino como 



 

inclusão das identidades indígenas e africanas, com base na Lei Nº 10.639/03
1
 que institui a 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo 

da educação básica, bem como a Lei número 11.645/2008 que dispõe o estudo da História 

indígena e Culturas indígenas nas Escolas.  Com isso, torna-se relevante destacar que este 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu norteará uma rica discussão para um novo olhar sobre a 

educação, levando em conta a diversidade histórica e cultural que constitui a sociedade 

brasileira, assim como a contribuição do negro e do índio no processo de formação de nosso 

país como lemos em Viva o povo brasileiro, do escritor João Ubaldo Ribeiro.  Para Kabengele 

Munanga (1999), torna-se mister que a escola resgate a identidade dos afrodescendentes. 

Ignorar qualquer etnia, seja indígena ou africana, além de esconder uma parte da história, leva 

os indivíduos à sua negação. A contribuição para a sociedade se dará a partir do resgate de 

princípios, valores e identidades combatendo as práticas racistas e preconceituosas, a fim de 

formar cidadãos críticos que respeitem a alteridade como construto da diferença em nossa 

formação social, além de valorizar a cultura local, em particular, a indígena. 

Além das leis citadas alhures, o curso de especialização se adequa às Diretrizes 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, CNE\CP Nº 01 de 17 de junho de 2004, conforme também se 

respalda o projeto pedagógico do nosso curso de Letras. 

Igualmente à justificativa de ausência de alguns conhecimentos fundamentais de 

literatura e linguística que não constavam na formação do egresso de Letras da Universidade 

Estadual de Roraima, podemos asseverar que outras disciplinas e temas relevantes na área da 

Sociolinguística, Análise do discurso e Gramática comporão o curso de especialização 

contemplando as diversas áreas e linhas de atuação e pesquisa dos docentes envolvidos. 

Outra questão basilar que justifica a abertura de um curso especialização se deve 

às necessidades de qualificação profissional nas diversas instâncias do conhecimento. Neste 

sentido, a Universidade Estadual de Roraima como instituição formadora e qualificadora de 

profissionais objetiva reforçar o conhecimento muldidisciplinar/transdisciplinar. Além disso, 

os professores do curso de Letras defendem que a formação docente, consolidada na 

graduação, deve ser complementada por meio de cursos de Pós-Graduação devido a dois 

fatores primordiais: a formação contínua e a prática docente em constantes transformações 

e necessidades de avanços e melhorias. 

                                                           
1
 Lei que altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n

o
 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 



 

Sob esse prisma,  o curso de especialização em Língua Portuguesa e Literatura 

justifica-se pela oportunidade de desenvolver estratégias para uma prática eficiente no ensino 

fundamental e médio tomando como ponto de partida a elaboração de projetos didáticos e 

projetos de pesquisa científica na escola como algumas alternativas de ampliação do 

conhecimento também possível além do campo universitário. 

Frente a tais caminhos e perspectivas, o curso tem como meta a identificação e 

discussão de problemas teóricos e práticos do ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa e 

Literatura com foco no aprimoramento dos professores, de modo a incentivá-los a aguçarem o 

espírito de iniciativa e investigação, e quiçá, futuramente abrir portas para um Mestrado em 

nossa instituição. E com tais metas, esperamos propiciar métodos de pesquisa capazes de 

ampliar o desenvolvimento e projetos nas duas áreas do curso e a partir das linhas de 

pesquisas e dos projetos dos docentes envolvidos no curso de especialização. 

Concomitantemente ao curso de especialização, almejamos atrair professores da educação 

básica para os projetos de extensão e pesquisa dos docentes dos cursos de Letras cadastrados e 

ativos nos órgãos de Ensino e Pesquisa, a fim de participarem de mudanças significativas no 

ensino de Língua e Literatura. 

Por conseguinte, pretendemos oferecer aos interessados o ensejo de atualizar a sua 

formação, aprofundando conhecimentos de profissionais do ensino de Língua Portuguesa e 

Literaturas, debatendo diferentes formas de abordagens sobre o tratamento da linguagem a 

partir da orientação de docentes qualificados e experientes em formar professores. Em suma, 

o projeto de especialização proporcionará aos professores atuantes ou que tenham concluído o 

Curso de Letras, Pedagogia, História e Licenciatura Intercultural a capacitação no âmbito da 

tríade: ensino, pesquisa e extensão voltada à vivência pedagógica com suas novas 

perspectivas de linguagens, códigos e tecnologias.  

 

 

2. Estrutura do Curso 

 

O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, ESPECIALIZAÇÃO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA dividir-se-á em 8 (oito) disciplinas 

teóricas e práticas obrigatórias (40 horas), 1 (uma) disciplina de projetos de 60 horas, 1 (uma) 

de elaboração de artigos científicos na área de Língua Portuguesa ou Literatura (30 horas) e 

um evento com carga horária de 20 (vinte) horas, totalizando uma carga horária de 430hs 

(quatrocentos e trinta horas), conforme explicado no parágrafo seguinte. A divisão da 



 

disciplina de artigo científico justifica-se pela necessidade de delimitar o foco de investigação 

e direcionar as pesquisas às linhas e projetos de pesquisas que envolvam o maior número dos 

docentes do Curso de Letras.  

 Como trabalho final de conclusão do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

“LATO SENSU”, ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA o aluno deverá 

elaborar um artigo científico, devidamente orientado por um docente do programa e ainda 

deverá ser direcionado ao Seminário de Pesquisa, preferencialmente junto com a Jornada 

Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa promovida pela Universidade 

Estadual de Roraima. Como requisito para obtenção do título será obrigatória a participação 

em eventos com apresentação de trabalho desenvolvido no curso de especialização e deverá 

constar a referência ao curso e a instituição e o nome do orientador. 

Em caso de artigo que configure coleta de dados ou participação eventual e 

comprovada em projetos de docentes envolvidos no curso, o artigo deverá futuramente ser 

submetido em coautoria com o orientador. A comprovação será feita mediante cadastro do 

aluno como voluntários nos projetos e grupos de pesquisa ou extensão na Pró-Reitoria de 

Pesquisa ou Pró-Reitoria de Ensino pelo orientador via coordenação de curso.  

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Geral 

 

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA tem como objetivo capacitar professores licenciados em 

Letras, Pedagogia, História ou Licenciatura Intercultural, oferecendo à comunidade 

embasamento teórico advindo da área de Linguística e Literatura capaz de permitir uma maior 

familiarização com as novas tendências pedagógicas e o desenvolvimento de uma postura 

crítica em relação aos enfoques teóricos associados à prática em sala de aula. 

 

3.2. Específicos 

 

Ao ampliar os objetivos gerais, o curso especializará professores do Ensino 

Fundamental e Médio, das áreas especificadas, para o aperfeiçoamento em ensino de língua 

portuguesa e literatura. 



 

O curso deverá propiciar aos professores não só um espaço para problematização 

e elaboração de novos conhecimentos, como também campos de análise para sua prática 

docente e investigações científicas.  

Além desses objetivos, pretendemos nortear a pesquisa científica dos 

especializandos a um possível mestrado profissionalizante ou acadêmico, de modo a reforçar 

o conhecimento direcionado a uma observação mais austera dos fenômenos literários e 

linguísticos que ocorrem no processo de ensino/aprendizagem, facilitando-lhes o ingresso em 

um curso de pós-graduação Stricto Sensu. 

 

 

4. Detalhamento do Período e Periodicidade 

 

O curso terá duração de um ano 18 meses, com início em Março de 2017 e 

término em Novembro de 2018.  Já a segunda turma terá início em Março de 2019 com 

previsão de término para novembro de 2020. O curso inclui a elaboração de projetos de 

pesquisa no início, o qual será desenvolvido durante o curso, sob a orientação de um professor 

do programa, preferencialmente da UERR. Ao final do projeto, o acadêmico terá que 

desenvolver a produção de artigo científico. Além disso, conforme o planejamento de cada 

disciplina, e seminário científico, o grupo estabelecerá as regras de avaliação e quantidade de 

artigos a serem exigidos. Durante o ano, o curso não poderá exigir mais que dois artigos.  Ao 

final das defesas o grupo de professores poderá organizar um livro ou número de periódico 

abrangendo as duas áreas, Língua Portuguesa e Literatura, o qual servirá de apoio didático e 

pesquisa para as turmas subsequentes, caso tenha apoio da instituição ou outros recursos para 

edição. 

Durante a vigência do curso de especialização, as disciplinas propostas buscam 

incentivar a produção e, mormente, a socialização do trabalho com o ensino fundamentado em 

teorias literárias e linguísticas, proporcionando reflexões e debates acerca de práticas 

cotidianas de sala de aula. Somando-se a isso, o curso se propõe a viabilizar aos alunos a 

iniciação à pesquisa, habilitando-os para uma observação mais atenta dos fenômenos literários 

e linguísticos que ocorrem no processo de ensino/aprendizagem, facilitando-lhes o ingresso 

em um curso de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

 

 



 

5. Carga Horária 

 

 Carga horária teórica em sala de aula: 250h. Carga horária prática (orientações, 

projetos e trabalho de conclusão de curso, seminário científico): 180h. Total geral: 430 

horas/aulas. 

 

 

6. Público Alvo 

 

Professores egressos dos cursos de Licenciatura em Letras, Pedagogia, História e 

Licenciatura Intercultural, sem nenhuma pendência. 

 

 

7. Quantidade de vagas 

 

Serão abertas 40 vagas por turma. 

 

 

8.  Metodologia de Ensino 

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa e Literatura está 

organizado em  9  disciplinas obrigatórias e 1 seminário de pesquisa direcionados ao 

aprofundamento crítico e teórico sobre ensino de língua portuguesa e literatura, com ênfase 

nas literaturas indígena, brasileira, afro-brasileira e africanas, sociolinguística, gramática, 

projetos didáticos, projetos de pesquisa e elaboração de artigo científico oriundos dos 

projetos. As disciplinas têm carga horária de 40 horas (20h teóricas e 20h práticas), incluindo 

intervenção  e pesquisa, conforme a necessidade de conteúdos e atualizações explícitos nas 

ementas disponíveis no item 21 deste projeto. 

Ao final do curso realizar-se-á um seminário científico, no qual contemplará horas 

de estudo e pesquisa de cada disciplina envolvendo as orientações de trabalhos exigidos pelo 

docente responsável de acordo com sua área de atuação.  

Cada disciplina será organizada de modo a incentivar o futuro especialista a 

debater, em eventos promovidos pelo curso de Letras, questões em torno não somente de 



 

aspectos ligados à linguagem em geral, mas também a questões de ordem social e cultural que 

envolvam o ensino de língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa. 

Preferencialmente, cada professor deverá apresentar em suas aulas as linhas de 

pesquisa e atuação, bem como os projetos que desenvolvem na instituição ou nos cursos de 

mestrado e doutorado, a fim de direcionar cada trabalho final (artigo científico) ao seu campo 

de investigação. 

A carga horária do professor será complementada com orientação dos artigos, 

com orientação de projetos de intervenção e pesquisa em cada disciplina ministrada, bem 

como a produção de artigo ou ensaio voltada para a disciplina que ministrar, a fim de 

formalizar um material didático e científico para as próximas turmas, possivelmente a ser 

publicado na revista da universidade, ou em outros periódicos eletrônicos ou impressos 

escolhidos pelo professor.  

 

 

9. Requisitos para inscrição 

 

Para ingressar no Curso de Especialização em Língua Portuguesa e Literatura, 

o candidato deverá cumprir com as deliberações expressas no edital específico da seleção, 

bem como realizar a entrega de:  

 

a) Currículo conforme o modelo Lattes (Plataforma do CNPq) conforme 

especificado em Edital de seleção, comprovado por meio de cópias impressas; 

b) Cópia autenticada do diploma de conclusão de Curso de Graduação ou 

Histórico Acadêmico (Licenciatura) devidamente autorizado/reconhecido pelo 

MEC ou, no caso de Diploma estrangeiro, pelo órgão competente no Brasil; 

c) E demais documentos exigidos no Edital de Seleção.  

 

As vagas ofertadas serão distribuídas em reservas de acordo com o estabelecido 

no Edital de abertura de cada seleção respeitando rigorosamente à ordem de classificação. 

Somente terá segunda chamada caso haja desistência de vaga nas duas primeiras semanas do 

início das aulas. Para isso, os candidatos serão convocados conforme a ordem de classificação 

da lista de espera.  

 

 



 

10. Processo de Seleção 

 

O processo de seleção será realizado em consonância com o edital específico da 

seleção e compreenderá as etapas, a saber: 

 

Etapa 1 Eliminatória: Produção da Carta de Intenção a ser avaliada pela Banca 

Examinadora, conforme previsto no Edital de Seleção. A carta deve conter, ao longo do texto, 

argumentos que justifiquem a escolha pelo curso correlacionado com sua formação e, se for o 

caso, sua atuação em sala de aula ou proposta de atuação futura em Língua Portuguesa ou 

Literatura. Valor: 100, 00 pontos. O candidato deverá ter no mínimo nota 70,00 para a fase 

seguinte. 

 

Etapa 2 Classificatória: Análise do Currículo (Modelo Lattes) comprovado por meio de 

cópias impressas. Não haverá necessidade de autenticação dos documentos comprobatórios 

em cartório, desde que apresentados os originais. Valor máximo: até 30 pontos, conforme 

tabela contida no Edital. 

 

A chave de critérios para análise do currículo e análise da carta de intenção será 

disponibilizada em edital específico da especialização ou será divulgada em documentos 

previstos em edital, a ser elaborada pela banca examinadora ou comissão responsável pelo 

projeto desta Especialização. 

Para ser Classificado, o candidato deverá ter, no mínimo, 70 (setenta) pontos na 

primeira fase e a soma da prova de títulos, considerando a aprovação até o número de 

vagas ofertadas no Edital. Os demais comporão uma lista de espera (classificados). Os 

candidatos classificados acima do número de vagas, ainda que com média 70 (setenta) 

permanecerão na lista de espera em caso de aberturas de novas turmas durante o ano letivo 

que depende da disponibilidade da Universidade Estadual de Roraima. 

 

 

11. Documentos para matrícula 

 

 Formulário de matrícula preenchido; 

 Cópia do Diploma do Curso de Graduação ou Histórico Acadêmico 

(licenciatura); 



 

 Cópia do comprovante de residência (conta de luz ou de água); 

 Cópias da carteira de identidade (frente e verso) e do CPF; 

 Assinatura do Termo de Compromisso de realização do curso. 

 

 

12. Sistema de Avaliação 

 

O docente responsável pela disciplina terá autonomia para realizar e exigir as 

avaliações conforme seu plano de ensino e linhas de atuação. Assim, as avaliações poderão 

ser realizadas através de:  

 

 Trabalhos individuais (reflexões, produção de textos conforme a tipologia e/ ou 

gênero exigido por cada professor e área); 

 Trabalhos em grupo (pesquisas, debates e seminários, a critério de cada 

professor); 

 Apresentação de trabalhos em eventos científicos na UERR ou noutras 

instituições; 

 Artigo final a ser defendido e avaliado pela banca examinadora. 

 

Registra-se, por decisão do Colegiado e pela qualidade do curso, que durante o 

ano os professores deverão decidir em conjunto sobre a quantidade de artigos a serem 

exigidos que não poderão exceder o número de dois. De igual modo, no último semestre do 

curso, os acadêmicos deverão se dedicar à conclusão do curso e não poderão ser exigidos 

produções escritas longas, tais como capítulos de livros, artigos, ensaios teóricos, a fim de não 

desviar o foco da pesquisa e não incidir em desistências ou evasões.  

 

 

13. Controle de frequência 

 

Será aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver média igual ou superior a 70 

(setenta) pontos em todas as disciplinas e a frequência maior ou igual a 75% do total de 

aulas de cada disciplina. 

 



 

 

14. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O trabalho de conclusão de curso de Especialização em Língua Portuguesa e 

Literatura será um artigo na disciplina Elaboração de artigo científico nos eixos temáticos 

de Língua Portuguesa e Literatura, com carga horária estipulada em 30 (trinta) horas, 

conforme a área pretendida, e sob orientação de um professor do corpo docente do Programa 

de PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA. Este artigo deverá ser fruto de um projeto de pesquisa 

de cada aluno no começo do curso, de acordo com a área escolhida e a linha de pesquisa do 

orientador. O acadêmico deverá seguir as normas do trabalho científico do curso, as quais 

estarão disponíveis no início do curso. Deverá comparecer aos encontros de orientação tendo 

em vista também o percentual de 75% de frequência para aprovação. Os temas a serem 

desenvolvidos deverão ser articulados durante o curso e de acordo com as propostas de 

ementas e projetos de pesquisa. 

Para a defesa, o aluno deverá assinar um termo de compromisso com o orientador 

assumindo (em declaração) autoria do artigo científico e se responsabilizar por eventuais 

plágios conforme a Lei de Direitos Autorais. Ao final do Curso o aluno deverá 

obrigatoriamente apresentar o artigo no seminário científico. 

 

 

15. Certificação 

 

Para obtenção do Certificado de Especialista no Curso de PÓS-GRADUAÇÃO 

“LATO SENSU”, ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA o aluno deverá atender cumulativamente: 

 

 Cursar todas as disciplinas do curso na Universidade Estadual de Roraima; 

 Obter NOTA igual ou superior a 70 (setenta) pontos em cada uma das 

disciplinas ministradas; 

 Obter frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária de cada uma das disciplinas cursadas; 



 

 Ter seu Artigo Final aprovado pela banca examinadora conforme Regimento 

do Colegiado apresentando a ata de defesa assinada por todos os membros; 

 Obrigatoriamente deverá apresentar o artigo no seminário de pesquisa, 

participar ainda como ouvinte das palestras e conferências. Será dispensado de 

apresentar o artigo no seminário somente se houver publicado ou ter o artigo 

aceito para publicação em periódicos com ISSN com Qualis, no mínimo B5. Caso 

o artigo tenha sido oriundo de projetos do orientador deverá submetê-lo em 

coautoria. Neste caso o orientador será responsável pela adequação às normas do 

periódico e será o segundo autor. 

 Obrigatoriamente, o acadêmico deverá concluir o curso no prazo final previsto 

no edital e de acordo com a disponibilidade da instituição, não havendo nenhuma 

obrigação da universidade ofertar disciplinas após o prazo final do curso para 

atender particularidades, exceto em casos previstos nas resoluções e legislações 

vigentes.  

  

 

16. Perfil profissional do egresso 

 

O especialista em Língua Portuguesa e Literatura estará apto a: 

 

 Atuar na área de Língua Portuguesa e Literatura com abrangência nas 

literaturas indígenas, afro-brasileira e africanas. Para tanto, deverá ser capaz de 

gerenciar ações, projetos pedagógicos de pesquisa e extensão, englobando 

contextos intercultural, intertextual e interdisciplinar, dentre outros. 

 Ampliar a compreensão da educação escolar no que se refere aos novos 

avanços mediáticos, históricos, político-sociais e formular reflexões a partir de 

projetos inovadores no âmbito do tripé: ensino, pesquisa e extensão. 

 

17. Disciplinas e Carga Horária do Curso 

As disciplinas de 40 horas terão 20 horas teóricas e 20 horas práticas; a de 60 horas terá 30 

teóricas e 30 práticas. A carga horária do professor será complementada com as orientações 

de projetos, organização de evento, trabalhos de conclusão de curso. Todo professor 

envolvido no programa deverá a orientar os alunos no trabalho de conclusão do curso. Caso 

um professor fique com mais de (5) cinco orientandos em trabalho de conclusão será contado 

como uma disciplina e não como complementação de carga horária. 



 

1 

REDAÇÃO CIENTÍFICA 

 40h 

Prof. Msc. Jairzinho Rabelo 

2 

PROJETO DE PESQUISA EM LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

60h 

Profa.Dra. Adriana Albano 

Profa. Dra. Carmem Spotti 

Profa. Dra. Rosidelma Pereira Fraga 

Profa. Msc. Nilmara Milena Gomes Maran 

Prof.Msc. David Lemos 

Profa. Msc. Fernanda Sousa Lima 

Profa. Dra. Isabella Coutinho 

3 

GRAMÁTICA, TEXTO E ENSINO 

40h 

Prof. Msc. David Lemos 

4 
ANÁLISE DO DISCURSO 40h 

 

 Nilmara Milena Gomes Maran 

5 

ANÁLISE DA POESIA AFRO-BRASILEIRA E DO CONTO 

AFRICANO 40h 

Profa. Profa. Dra. Rosidelma Fraga 

6 

LITERATURAS AFRICANAS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

40h Profa. Dra. Adriana Helena Albano 

Profa. Dra. Rosidelma Pereira Fraga 

7 

 

LINGUÍSTICA APLICADA 

40h 
Profa. Dra. Fernanda Sousa Lima 

Profa. Msc. Cora Gonzalo Zambrano 

8 

LITERATURA EM RORAIMA  

40h Profa. Dra. Carmem Spotti 

Profa. Dra. Rosidelma Pereira Fraga 

Profa. Msc. Maria Georgina dos Santos Pinho e Silva 

9 

SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO DE PORTUGUÊS 
40h 

 Profa. Msc. Elecy Rodrigues Martins 

10 

ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO NOS EIXOS 

TEMÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

30h 

Todos os docentes do Programa. 



 

11 

SEMINÁRIO CIENTÍFICO: LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA 

20h 

Todos os docentes do Programa e do Curso de Letras 

CARGA HORÁRIA TOTAL  430 horas 

  

 

18. Caracterização do Curso 

Ordem ESPECIFICAÇÕES 

1 Duração do curso 18 (dezoito) meses 

2 Período de seleção por Edital Fevereiro 2017 e Fevereiro de 2019 

3 Início do curso 1ª turma Março de 2017 

4 Término do curso 1ª turma Novembro de 2018 

5 

 
Início da 2ª turma Março de 2019 

6 Término da 2ª turma Término de 2020 

7 Carga horária total 430 h 

8 Número de disciplinas 

8 disciplinas presenciais de 40h 

1 disciplina presencial de projetos de pesquisa de 

60h 

9 

Elaboração e orientação de 

artigo científico divididos por 

área e linha de pesquisa. 

1 Disciplina presencial  de orientação de artigo 

científico de 30 horas para Língua Portuguesa e 

Literatura 

10 

Evento Científico de Língua 

Portuguesa e Literatura previsto 

para  todo mês de Novembro. 

20h 

11 Número de vagas 40 

12 Público-alvo 
Licenciados em Letras, Pedagogia e Licenciatura 

Intercultural (curso concluído). 

13 Dias das atividades acadêmicas 

Sábado pela manhã (Campus Canarinho) – Aula 

teórica 

Sábado à tarde – Orientação e pesquisa 

14 Horário das aulas Sábado das 8h às 13h e das 14h às 17h 

15 Local das aulas Universidade Estadual de Roraima-UERR- 



 

Campus Canarinho. Sala 16. 

16 Configuração das disciplinas Presencial (Aulas teóricas e práticas/pesquisa). 

 

 

19. Disciplinas, Carga Horária, Ementas e Bibliografias 

 

1 - REDAÇÃO CIENTÍFICA 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - Leitura, pensamento e escrita. Texto: do cotidiano ao científico; a Ciência, o 

conhecimento e o cientista. Pesquisa científica. Método lógico da Redação Científica. Textos 

científicos: finalidades e estruturas. Projeto de Pesquisa: pensar, escrever e executar. Leitura, 

escrita, avaliação e publicação de Artigos Científicos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BACHELARD, G. A epistemologia. Lisboa: Edições 70, 2000. 

BRANCA, Granatic. Técnicas Básicas de Redação. 3 ed. São Paulo: Scipione,  

DEMO, Pedro. Praticar Ciência: metodologias do conhecimento cientifico. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 17 ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1997. 

GHEDIN, Evandro. Estágio com Pesquisa. São Paulo: Cortez, 2015. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

VOLPATO, G.L. Bases teóricas para Redação Científica. São Paulo. Scripta, 2007. 

_____________. Como escrever um artigo. Anais da Academia Pernambucana de Ciência 

Agronômica, Recife, vol. 4, p.97-115, 2007. 

_____________. Pérolas da Redação Científica. Botucatu/SP: Best Writing, 2010. 

_____________. Método Lógico para Redação Científica. Botucatu/SP: Best Writing, 

2011. 

_____________. Dicionário para Redação Científica. Botucatu/SP: Best Writing, 2013. 

 

 

2 - PROJETO DE PESQUISA EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 



 

Carga Horária: 40 horas 30h teóricas 30h práticas (intervenção e 

pesquisa) 

EMENTA -  Elaboração de projetos de pesquisa na área de Literatura Brasileira.  Poesia, 

conto e romance: das origens à contemporaneidade. As diferentes áreas de conhecimento 

linguístico. A pesquisa na área de língua Portuguesa. Metodologias e Técnicas de coleta de 

dados. A ética na pesquisa. O retorno social da pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Área de Língua Portuguesa 

ALMEIDA, M.E.B. de. Como se trabalha com projetos (Entrevista). Revista TV ESCOLA. 

Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, SEED, nº 22, 

março/abril, 2002. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2000.  

BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico. Ensinar literatura através de Projetos Didáticos e 

de temas característicos. São Paulo: Fontes, 2016. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris et alli. O professor pesquisador. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2006. 

BOSI, Ecléa. O Tempo Vivo da Memória: ensaios de Psicologia Social. Sâo Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003 

BRASIL. Ministério de Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 1º e 2º ciclos: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CEREJA, William Roberto. Ensino de literatura - Uma proposta dialógica para o 

trabalho com literatura. São Paulo: Atual, 2009. 

CHARTIER, Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed Editora, 

2001. 

 

Área de literatura 

BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico. Ensinar literatura através de Projetos Didáticos e 

de temas característicos. São Paulo: Fontes, 2016. 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação 

verbal. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 277-287.  

BRASIL. Ministério de Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 1º e 2º ciclos: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris et alli. O professor pesquisador. São Paulo: Parábola 



 

Editorial, 2006. 

CEREJA, William Roberto. Ensino de literatura - Uma proposta dialógica para o 

trabalho com literatura. São Paulo: Atual, 2009. 

DUARTE, Eduardo de Assis. (Org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia 

crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Jul, 2016. 

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 16ed. Porto 

Alegre: SN 2015. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

 

 

3- GRAMÁTICA, TEXTO E ENSINO 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - As relações entre o texto e o ensino da língua portuguesa e da gramática. 

Gêneros textuais. Conteúdos e metodologias para o ensino de Português. Leitura, o processo 

de produção textual e análise linguística. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABREU, Antonio Suãrez. Texto e Gramática. São Paulo: Melhoramentos, 2010. 

CASTILHO, A. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto,2010. 

BRONCKART, Jean Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 

interacionismo sociodiscursivo. São Paulo: EDUC. 1999. 

DIONISIO, Ângela P.; BEZERRA. M. Auxiliadora (org.). Gêneros textuais e ensino. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2002. 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção 

textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso da 

língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2003.  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 

gramática no 1°. e 2°. graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

 



 

4- ANÁLISE DO DISCURSO 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - Constituição, conceitos fundamentais e vertentes. Noções de discurso e o 

entrecruzamento de diferentes campos disciplinares. Práticas de análise. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BAKHTIN, Michael. Estética da criação verbal. 3ed São Paulo: Martins Fontes, 1981. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1979. 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: Editora da 

Unicamp, 1991. 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Trad. Laura Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996. 

ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso. 4ed. Campinas: Pontes, 2002. 

CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, P. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

FIORIN. José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simbólico. In: _____. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 

1989 

FAIRCLOUGH, Norman. A Análise Crítica do Discurso e a Mercantilização do Discurso 

Público: as Universidades. In: MAGALHÃES, Célia Maria (org.). Reflexões sobre análise 

crítica do discurso.Belo Horizonte: Faculdade de Letras/UFMG, 2001a. p. 31-82.  

_____. Discurso e mudança social. Coordenação da tradução, revisão técnica e prefácio de 

Izabel Magalhaes. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001b. 

_____. A dialética do discurso. In: MAGALHÃES, Isabel (org.). Discurso e práticas de 

letramento:pesquisa etnográfica e formação de professores. Campinas-SP: Mercado das 

Letras, 2012. p. 93-110. 

ÍÑIGUEZ, Lupicinio. Prática da Análise do Discurso. In: _____. (coord.). Manual de 

Análise do Discurso em Ciências Sociais. 2ª ed. Petrópolis-Rio de Janeiro: Vozes, 2005. p. 

105-160. 



 

MAGALHÃES, Célia Maria. A Análise Crítica do Discurso enquanto Teoria e Método de 

Estudo. In: _____. (org.). Reflexões sobre análise crítica do discurso. Belo Horizonte: 

Faculdade de Letras/UFMG, 2001. p. 15-30. 

RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise do Discurso Crítica. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

_____; _____. Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa. 

Campinas – SP: Pontes, 2011. 

 

 

5 – ANÁLISE DA POESIA AFRO-BRASILEIRA E DO CONTO AFRICANO  

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - Pesquisas e análise da poesia afro-brasileira. Identidade cultural, memória e 

história do negro nas diferentes manifestações literárias e artísticas. Estudo do conto africano 

em língua portuguesa. A Lei 10.639/03 e suas implicações no ensino de literatura na escola. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BENJAMIM, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia 

e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Obras Escolhidas). 

BERND, Zilá. Racismo e anti-Racismo/ Zilá Bernd – São Paulo: Moderna, 1994. – (coleção 

polêmica). 

_________ Negritude e literatura na América Latina. Porto Alegre: Age, 1987. 

CHAVES, Rita. (Org.). Marcas da diferença: as literaturas africanas de língua portuguesa. 

São Paulo: Alameda, 2006 

__________. Angola e Moçambique: experiência colonial e territórios literários. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 2005 - 302p. 

DELGADO, Ignácio G. Vozes além da África: tópicos sobre identidade negra, literatura 

e histórias africanas/ organizador Ignácio G. delgado... [et al.]. – Juiz de Fora: Ed. UF JF, 

2006. 

DUARTE, Eduardo de Assis. (Org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia 

crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Jul, 2016. 

REVISTA África e Africanidades. Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br. 

Acesso em: 15 de  

http://www.africaeafricanidades.com.br/


 

MUNANGA, Kabengele. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade 

negra no Brasil. 1999. In: BARROS, G. M. N.; ADÃO, J. M.; RAMOS, M. N. (Coords.). 

Diversidade na Educação: Reflexões e Experiências. Brasília: Secretaria de Educação 

Média e Tecnologia, 2003. 

___________. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e 

civilizações/ Kabengele Munanga – São Paulo: Global, 2009. 

 

SANTOS, Luiz Carlos dos ett ali (Org). Antologia da Poesia Negra Brasileira – o negro em 

versos. Editora Moderna/Salamandra. São Paulo, 2010. 

 

 

6 - LITERATURAS AFRICANAS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - Pesquisa e análise de romances produzidos nos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa. Autores representativos da literatura africana. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BENJAMIM, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia 

e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Obras Escolhidas). 

BERND, Zilá. Racismo e anti-Racismo/ Zilá Bernd – São Paulo: Moderna, 1994. – (coleção 

polêmica). 

CHAVES, Rita. (Org.). Marcas da diferença: as literaturas africanas de língua portuguesa. 

São Paulo: Alameda, 2006 

__________. Angola e Moçambique: experiência colonial e territórios literários. São Paulo: 

Atelie Editorial, 2005 - 302p. 

DELGADO, Ignácio G. Vozes além da África: tópicos sobre identidade negra, literatura 

e histórias africanas/ organizador Ignácio G. delgado... [et al.]. – Juiz de Fora: Ed. UF JF, 

2006. 

DUARTE, Eduardo de Assis. (Org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia 

crítica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Jul, 2016. 

REVISTA África e Africanidades. Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br. 

Acesso em: 15 de  

http://www.africaeafricanidades.com.br/


 

MUNANGA, Kabengele. Diversidade na Educação: Reflexões e Experiências. Brasília: 

Secretaria de Educação Média e Tecnologia, 2003. 

 

 

7 -  LÍNGUÍSTICA APLICADA 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - O campo da atuação teórico-prático da LA. Análise de questões diversas 

envolvendo o uso da linguagem. Ensino-aprendizagem de línguas e as contribuições da LA. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

FREIRE, Maximina M. et al.(Orgs). Linguística Aplicada e contemporaneidade. Campinas, 

SP: Pontes Editores, 2005.  

MOITA LOPES, L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 

1996. 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da (org.). Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São 

Paulo: Parábola editorial, 2006. 

PEREIRA, Regina Celi. ROCA, Pilar (Orgs.)  Linguística Aplicada: Um caminho com 

diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 2011. 

SIGINORINI, Inês. (Org). Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no 

campo aplicado. Campinas: Mercado das Letras, 1998. 

 

 

8 - LITERATURA EM RORAIMA 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA - Literatura, cultura e memória. As vozes femininas na literatura contemporânea 

em Roraima. A obra de Eliakin Rufino, Zeca Preto, Neuber Uchôa, Jaider Esbel e outros 

autores da década de 1980 aos nossos dias. O romance na literatura em Roraima. Literatura 

indígena de autores do Norte e diálogos com outras culturas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2004. 



 

BENJAMIM, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia 

e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Obras Escolhidas). 

BERGSON, Henri. Matéria e Memória. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

BOSI, Ecléa. O Tempo Vivo da Memória: ensaios de Psicologia Social. Sâo Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003. 

BOSI, Alfredo. Cultura brasileira e culturas brasileiras. In: Dialética da colonização. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.308-345.  

CANDIDO, Antonio. A Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo: 

Azul editora, 2007. 

FRAGA, Rosidelma Pereira. Cruzamento de culturas e identidades nas canções poéticas 

de Roraima. Ensaio Pós-Doutoral. PACC. Rio de Janeiro, 2016. 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. BH: Editora UFMG,2006. 

_________. A identidade cultural na pós-modernidade. 11º edição. RJ: DP&A, 2006. 

JOBIM, José Luís. Formas da Teoria: sentidos, conceitos, políticas e campos de força nos 

estudos literários. Rio de Janeiro: Caetés, 2003. 

SANTOS, Gersem dos. Baniwa, Luciano. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre 

os povos indígenas no Brasil de. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade:  LACED/Museu Nacional, 2006. 

SANTOS, Paulo Sérgio Nolasco dos. Fronteiras do local: reverificação do conceito de 

regionalismo. XI Congresso Internacional da ABRALIC. Tessituras, Interações, 

Convergências. São Paulo, Brasil, Universidade de São Paulo: 2008, p. 1-9. 

TUAN, Yu - Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

São Paulo: Difel, 1980, p. 106-128. 

WANKLER, Cátia; NASCIMENTO, Cléo Amorim. Literatura regional: anacronismo em 

tempos de globalização? In: NASCIMENTO, Luciana Marino do, MIBIELLI, Roberto; 

FIOROTTI, Devair Antônio. (Orgs) Nós da Amazônia: Literatura, Cultura e identidade na/da 

Amazônia. Letracapitalp. 200-2015. 

 

 

9 - SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO DE PORTUGUÊS 

Carga horária: 40 horas 20h teóricas 20 h práticas 

EMENTA -  Estudo dos conceitos básicos da sociolinguística e suas contribuições para o 

ensino de língua portuguesa. 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALKMIM, Tânia Maria. Sociolinguística - Parte I. In. MUSSALIM, Fernanda e BENTES, 

Ana Cristina. (Org.) Introdução à sociolinguística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 

2001. 

BAGNO Marcos; STUBBS, Michel; GAGNÉ, Gilles. Língua materna: letramento, 

variação e ensino. São Paulo: Parábola, 2002.   

BOURDIEU, Pierre. Mercado linguístico. In BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. 

Tradução de Miguel Serras Pereira. Fim de século-Edições, Sociedade Unipessoal, LDA, 

Lisboa, 2003. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris, Educação em língua materna: a sociolinguística na 

sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.   

_________. Processos interativos em sala de aula e a pedagogia culturalmente sensível. 

Cuiabá: Polifonia EDUFMT, 2003. Nº 07 p.119-136.  

_________. Projeto Pontes: entre a pesquisa acadêmica de Sociolinguística educacional e a 

formação de professores. Brasília, CNPq, 2011. 

_________. e FREITAS V. A. de L. Sociolingüística Educacional. In  Hora, D. et alii (orgs.)    

Abralin – 40 anos em cena. João Pessoa: Editora Universitária, 2009, p. 217-240. Disponível 

em: http://www.stellabortoni.com.br/ index.php/artigos.  Acessado em14/12/2011. 

GORSKI, Edair Maria; COELHO, Izete Lehmkuhl. Sociolinguística e Ensino. Contribuições 

para formação do professor de língua. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006 

ILARI, Rodolfo. O português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

 

 

10 - ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO NOS EIXOS TEMÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

Docente: todos os professores envolvidos nas 

disciplinas anteriores. 

30 horas: práticas 

EMENTA - Literatura, cultura e identidade. Narrativas orais. Poesia e narrativas afro-

brasileira e africanas. Literatura indígena. Literatura Brasileira e outras interfaces com as artes 

e o ensino. Gêneros textuais e ensino. Análise linguística, gramática e ensino. Leitura, 

oralidade e competência discursiva. Ensino e variação linguística. 

 



 

 

11 - SEMINÁRIO CIENTÍFICO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

Característica: organização do evento e 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

Carga horária: 20 horas 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO- O seminário científico terá caráter de divulgação das 

pesquisas envolvendo docentes do curso de Letras e alunos, a comunidade acadêmica e 

professores da educação básica. Todos professores envolvidos no programa deverão participar 

de palestras, mesas ou conferências, bem como orientar os grupos de trabalhos para 

apresentação de comunicação oral ou pôster. O professor orientador será o responsável para 

selecionar dentre o seu grupo de orientandos, o melhor artigo para formar um número de 

periódico, possivelmente da instituição. Além disso, o professor de cada disciplina deverá 

escrever um artigo ou ensaio (de autoria ou em coautoria), a fim de preparar um material 

científico que servirá de apoio para as próximas turmas. Quanto ao meio de publicação, o 

professor terá livre arbítrio para escolher. Caso o docente tenha projeto cadastrado e tenha 

correlação com a disciplina ministrada, o artigo poderá ser fruto desse projeto. 

 

 

20. Atividades complementares 

 

Cada disciplina do curso prevê 20 horas de atividades extra-classe, a saber: 

elaboração de projetos para a produção de artigos, ensaios, capítulos de livros, participação 

em seminários científicos, preferencialmente oferecidos pelo curso de Letras, entre outras 

exigidas por cada professor. 

 

 

21. Tecnologia 

 

O curso utilizará os recursos disponíveis na Universidade Estadual de Roraima 

(visuais, de multimídia e informática) como computadores da Biblioteca Virtual. 

 

 

 



 

22. Infra-Estrutura Física 

 

Serão utilizadas as instalações da Universidade Estadual de Roraima sediada em 

Boa Vista tais como: salas de aula, biblioteca, salas de multimeios, auditório, além de espaço 

a ser destinado pela UERR para abrigar a coordenação do Curso de Especialização Língua 

Portuguesa e Literatura. 

 

 

23.  Indicadores de desempenho 

 

Indicadores fixados para a avaliação global do programa de pós-graduação: 

 Número de alunos a serem formados: 40; 

 Produção científica:  no mínimo um artigo por aluno e no máximo 3 artigos, 

incluindo o artigo final. 

 Média de desempenho dos alunos: 70 (setenta); 

 Grau de aceitação dos egressos e outros: a ser avaliado posteriormente. 

 

 

24. Relatório Circunstanciado 

 

O relatório deverá ser produzido ao final do curso, conforme ações realizadas,  

desempenho dos alunos, procura/aceitação do curso e informação resultantes de avaliações 

periódicas das disciplinas e relatórios dos professores.  

 

 

Boa Vista,05 de setembro de 2018 

 

Comissão responsável pela criação do projeto 

Rosidelma Pereira Fraga – Presidente. 

Cristiani Dália Mello – Membro. 

Elecy Rodrigues Martins – Membro. 

Fernanda Sousa Lima – Membro. 

Nilmara Milena Gomes Maran – Membro. 


