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1. APRESENTAÇÃO
1.1 Dados gerais

Denominação do curso: Especialização em Didática da Língua Portuguesa.
Descrição do curso: Compreendendo a Educação como uma prática social, este curso
pretende promover formação continuada para profissionais que buscam aperfeiçoar seus
conhecimentos em metodologia do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, capacitandoos teórica e metodologicamente, no que tange à adequação às novas tendências nas práticas de
ensino da língua materna.
Tipo: Pós-Graduação Lato Sensu.
Modalidade: Presencial
Local de oferta: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA),
campus Valença, Rua Romeu Agrário, s/n – Tento – Valença/BA, CEP: 45400-000.
Turno de funcionamento: Sexta-feira: 18:00h as 22:00h / Sábados 08:00h as 12:00h e das
14:00h as 18:00h.
Número de vagas: 40 vagas.
Carga horária total: 450h.
Tempo total do curso: 18 meses.
1.2 Apresentação Geral

O presente documento trata do projeto pedagógico do curso de Especialização em
Didática da Língua Portuguesa, na modalidade presencial, referente à área de Educação –
Letras – Língua Portuguesa, código 80201008, da tabela de áreas de conhecimento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este projeto se
propõe a definir as diretrizes pedagógicas para a organização e o funcionamento do curso, a
ser ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus
Valença.
Estão a seguir, como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais
explicitadas no Projeto Político-Pedagógico, traduzidas nos objetivos, na função social desta
Instituição e na compreensão da educação como uma prática social. Diante disso, o curso de
especialização se compromete a promover formação continuada de profissionais, a partir da

compreensão da educação como uma prática social e do domínio de conhecimentos
específicos e interdisciplinares.
Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didáticopedagógicos estruturantes da formação continuada em pós-graduação, em consonância com o
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI). Em todos os elementos, estarão explicitados princípios, categorias e conceitos que
materializarão o processo de ensino e de aprendizagem destinados a todos os envolvidos nessa
práxis pedagógica.

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado pela Lei
nº 11.892/2008, é uma instituição com estrutura ampla e diversa, que oferece desde a
formação básica até cursos de nível pós-médio, graduação e pós-graduação, em consonância
com o artigo 2º da referida lei:

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta
deeducação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
suas práticas pedagógicas.
Entretanto, a história do IFBA remonta a 1909, quando o Presidente Nilo Peçanha,
através do Decreto nº. 7566, cria as Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados,
oferecendo educação profissional para a população em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Na Bahia, o responsável pelo projeto de implantação da Escola foi o
professor Francisco Antônio Caymmi.
Em 27 de janeiro de 1910, a instituição entra em funcionamento no Centro Operário da
Bahia, localizado no bairro Pelourinho, atual Solar do Ferrão, oferecendo cinco cursos:
alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria. Em 1912, a Escola migrou para um
espaço no Largo dos Aflitos, cedido pelo Ministério da Agricultura, que já estava em reforma
para se tornar adequado ao ensino de profissões.
Após treze anos de existência e em processo de expansão, ficou nítido que as adaptações
feitas no prédio do Largo dos Aflitos não mais satisfaziam às necessidades da escola,
cogitando-se então a possibilidade de se construir um edifício exclusivamente com o fim de

abrigá-la. Então, no Dia do Centenário da Independência da Bahia, em 02 de julho de 1923,
anunciou-se o local que abrigaria o novo prédio da Escola de Aprendizes Artífices: o bairro
do Barbalho. Em 1º de Maio de 1926, a instituição foi transferida para o prédio atual.
Com a implantação do Estado Novo, em 1937, foi uma questão relevante, uma meta a ser
atingida, havendo preocupação com a força de trabalho. Sendo assim, a partir desse momento,
as antigas Escolas de Artífices Aprendizes foram transformadas em Liceus Industriais, dando
início a um amplo plano de edificações. No ano de 1937, a Escola de Aprendizes Artífices da
Bahia passou a ser denominada Liceu Industrial de Salvador por determinação da Lei n.378,
de 13 de janeiro de 1937.
Nos primeiros anos de funcionamento do Liceu, foram oferecidos doze cursos: alfaiataria,
carpintaria, encadernação, fototécnica, fundição, marcenaria, mecânica, modelagens de
fundição, sapataria, serralheria, tipografia e vimaria. Esta lei incluiu diferentes ramos e graus
no ensino profissionalizante, como o secundário.
O Decreto-Lei nº. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, instituiu as bases de organização
para o estabelecimento do ensino industrial, que passou a ser constituído por escolas técnicas,
industriais, artesanais e de aprendizagem. A partir desta data, o Liceu passou a se chamar
Escola Técnica de Salvador.
Um conjunto de reformas foi instituído com os Decretos-Leis nº. 4.127 e 4.073, de 30 de
janeiro de 1942, consolidando a formação técnica ao planejar as ações das instituições de
ensino às demandas do ramo industrial. Nesse contexto, são criados dois cursos importantes e
tradicionais na Escola Técnica de Salvador: o curso de estradas, em 1954, e o de edificações,
em 1957, que, juntamente com o curso de química, estavam aliados à implantação e expansão
da industrialização na Bahia, principalmente à indústria do petróleo com a criação da
Petrobras.
Após vinte e três anos de funcionamento, por meio da Lei nº.4759, de 20 de agosto de
1965, as escolas profissionalizantes passam a ser federais e ter a denominação do seu
respectivo estado, passando então a Escola Técnica de Salvador a se chamar Escola Técnica
Federal da Bahia (ETFBA). Nesse período, popularizou-se a nomenclatura “escola técnica”
para caracterizar a instituição.
Na década de 60, foi criado um movimento que buscava apresentar às empresas da Bahia
a importância da Escola Técnica para a formação de profissionais capacitados. A ação
resultou na criação de mais dois cursos importantes na história da Escola Técnica:
eletrotécnica, que visava atender às necessidades do Plano de Eletrificação do estado, através

da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), e o curso de mecânica, servindo
às indústrias que estavam se instalando na região nesse período.
Durante a década de 1970, a Escola Técnica consegue notoriedade e se firma com
excelência no ensino, sendo sinônimo de inserção no mundo do trabalho. Em 1978, entra em
funcionamento o Polo Petroquímico de Camaçari, na época o maior polo industrial do
hemisfério sul. Dessa maneira, a instituição cria vínculos com o empreendimento, adaptando
os seus cursos e planejamentos pedagógicos com as demandas do nascentepolo. Essa medida
garantiu alta empregabilidade dos alunos não apenas no polo, mas também em outras
empresas parceiras, tornando-se, assim, a primeira opção dos adolescentes que buscavam
inserção no mundo do trabalho.
Os cursos de terceiro grau oferecidos, inicialmente, foram os de administração hoteleira,
manutenção

mecânica,

manutenção

elétrica,

manutenção

petroquímica,

processos

petroquímicos e telecomunicações. Quanto aos cursos de segundo grau, a instituição
disponibilizou as formações em edificações, eletrônica, eletrotécnica, estradas, geologia,
instrumentação, mecânica, metalurgia e química.
Além de todas as mudanças estruturais, a transformação em CEFET também trouxe uma
proposta de expansão para outras áreas da Bahia, através das Unidades Descentralizadas
(Uneds). A primeira Uned foi criada em Barreiras, seguida das de Valença, Vitória da
Conquista e Eunapólis. Essa expansão foi pensada a partir da atuação econômica de cada
cidade dentro da sua região, pensando nas demandas locais, aumentando, assim, a rede de
empresas que mantinham contato direto.O CEFET também estimulou o surgimento de cursos
de pós-graduação, instituindo uma cultura de pesquisa e extensão.
A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos Centros
Federais, as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas passam a compor a Rede Federal de
Ensino Profissional, passando o CEFET à condição atual Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).Conforme descrito no Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFBA tem a missão de “promover
a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com
qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”.
Ainda segundo o PPI, a visão do IFBA é transformar-se numa instituição de ampla referência
e de qualidade de ensino no país, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico,
ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas,
bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação
tecnológica.

Ao longo dos anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico em todo o
Estado da Bahia. Durante muito tempo suas atividades ficaram concentradas na região
metropolitana de Salvador. Entretanto, a partir de 1994, ainda como Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia – CEFET expandiu consideravelmente seu campo de atuação
com a criação das unidades de ensino (UE’s) no interior do Estado. Desde então, o IFBA tem
contribuído para o desenvolvimento de regiões até então carentes de mão de obra qualificada
e ensino tecnológico de qualidade.
Atualmente, o Instituto possui 21 campi, 1 campus avançado e 1 polo de inovação
(Portaria 819 do MEC, de 13/08/2015 e Portaria 378 do MEC de 09/05/2016). São eles:
Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê,
Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo
Antônio de Jesus, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista,
campus Avançado Ubaitaba e Polo de Inovação de Salvador. Existe ainda o núcleo avançado
de Salinas da Margarida.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPUS VALENÇA
O campus Valença foi implantado no plano de expansão do Ensino Técnico, no qual eram
previstas a construção de 200 escolas no país. Sua construção foi firmada em 1990, através de
um convênio entre a Prefeitura Municipal de Valença e Secretaria do Ensino Técnico
(SENTEC) e, no final da obra em 1994, o prédio foi entregue ao CEFET-BA. Inaugurado no
dia 28 de dezembro de 1994, com o prédio ainda inconcluso, toma posse o primeiro diretor e a
instituição entra em funcionamento no ano seguinte, com 160 alunosdistribuídos em quatro
turmas de formação de alunos para ingresso nos cursos técnicos.
Já no ano seguinte, 1996, são oferecidas 250 vagas à comunidade, em duas opções de
cursos técnicos, Construção Naval e Técnico em Pesca. Além disso, foram oferecidos também
cursos noturnos na modalidade pós-médio na área de Pesca.
Em 1998, ocorre uma mudança no perfil de entrada dos alunos. Não mais foram
oferecidas novas turmas para os cursos de Pesca e Construção Naval. Iniciou-se a oferta de
turmas de Ensino Médio.
Ao longo destas duas décadas, o campus Valença evoluiu significativamente, dos apenas
160 alunos matriculados em dois cursos técnicos para aproximadamente 1000 alunos,
distribuídos entre os níveis médio, subsequente, Educação Para Jovens e Adultos (EJA) e

Licenciaturas. Alguns destes cursos atualmente oferecidos são: Integrado e Subsequente em
Informática, Integrado, EJA e Subsequente em Turismo, Integrado e Subsequente em
Aquicultura, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática.
O IFBA campus Valença gradativamente tem se tornado uma instituição de referência,
não somente no município no qual está instalado, mas em toda sua microrregião de influência.
Sua missão de divulgação da ciência e tecnologia, de oferecer educação pública e de
qualidade para a população, tem transformado positivamente a região, contribuindo social e
economicamente para seu desenvolvimento.Assim, o IFBA campus Valença, inserido entre
duas importantes regiões do estado da Bahia, o Baixo Sul, Vale do Jiquiriçá e Recôncavo Sul,
foi e é uma instituição relevante para o desenvolvimento educacional, social e econômico
destas regiões e de todo estado da Bahia.
Devido à sua localização e seu dinamismo econômico, Valença é um dos principais
municípios do Recôncavo Sul da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia. Segundo
IBGE, em 2015, Valença possuía aproximadamente 98000 habitantes, sendo este um centro
regional de convergência, que dispõe de vários equipamentos técnicos, sociais, econômicos e
educacionais, que atraem os habitantes das cidades vizinhas.
A região de influência do campus Valença estende-se de maneira direta ou indiretamente
nas cidades indicadas a seguir no quadro1.

Quadro 1. Municípios de influência do campus Valença
Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Grupo 4:

Atuação Direta

Influencia Direta

Atuação Indireta

Influencia Indireta

Valença,

Aratuípe,

Gandú,

Santo Antônio de Jesus

Taperoá,

Jaguaripe,

Tancredo Neves,

Amargosa,

Nilo Peçanha,

Nazaré,

Teolândia,

Lage,

Ituberá ,

Muniz Ferreira,

Wenceslau Guimarães,

Mutuípe

Cairú,

Salinas das Margaridas,

Ibirapitanga.

Cruz das Almas,

Camamú,

Vera Cruz,

Ubaíra,

Igrapiúna.

Itaparica.

Nova Ibiá.

3.JUSTIFICATIVA
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei
11.892/2008, constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e
tecnológica que visa a responder às demandas crescentes por formação profissional, por
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos
locais.
Os IFs podem oferecer cursos de formação inicial, cursos técnicos, superiores, superiores
de tecnologia, licenciaturas e bacharelados. Também podem oferecer especialização,
mestrado e doutorado, desde que respeitada a obrigatoriedade de um mínimo de 50% de vagas
destinadas à formação de nível médio, preferencialmente na modalidade integrada, 20% das
vagas nos cursos de Licenciaturas e cursos de formação de professores e os 30% restantes de
vagas podem ser em cursos de Tecnologia, Bacharelados, Pós-Graduação e cursos de
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC).
Para implantação desta proposta que visa a atender às necessidades da comunidade na
qual se insere, foi realizada uma pesquisa com o público-alvo deste curso, cuja divulgação foi
realizada em duas fases. Na primeira, foram contatadas as secretarias de educação estadual e
municipal. Ao nos apresentar e indicar nossos objetivos institucionais nestes dois setores,
solicitou-se uma lista com as escolas de cada instância e os dados dos respectivos dirigentes.
Elaborou-se uma lista que incluía mais de 100 escolas, tanto as estaduais do Baixo Sul como
as municipais de Valença-BA. Também se preparou um questionário on-line, no qual
solicitávamos informações que nos ajudariam a construir o projeto deste curso de acordo com
as principais necessidades do público-alvo. Na segunda fase da divulgação, foram realizados
os contatos com cada uma das instituições da lista elaborada. Foi enviado um e-mail para cada
um dos dirigentes, e também se fez o contato por telefone. Nessa ocasião, informamos que era
fundamental que os professores e gestores de cada escola respondessem ao questionário de
sondagem do público-alvo, para que o curso tivesse características mais próximas deles,
dentro das possibilidades institucionais de atendimento. Para uma melhor compreensão dos
dados resultantes desta pesquisa, as respostas do questionário foram sistematizadas,
distribuídas didaticamente e ilustradas por gráficos.
No total destas pessoas contatadas, 153 responderam ao questionário. Destas, 99,3%
informaram ter disponibilidade para frequentar um curso de especialização com duração de 18
meses nos finais de semana. Dentro dessa disponibilidade, foram questionados sobre os dias e

turno de funcionamento; a respeito, 40,8% informaram que poderiam estar quinzenalmente
nas noites de sexta feira e aos sábados no turno diurno.

Gráfico 1 - Disponibilidade

No gráfico 2, a disponibilidade foi discutida de modo mais específico:

Gráfico 2 – Períodos disponíveis para frequentar o curso

No que se refere ao interesse na área da proposta do curso, 94,1% se interessam por
estudos na área de Didática da Língua Portuguesa e 97,4% responderam que tais estudos
contemplam os aspectos principais de sua carreira profissional. Ao serem questionados sobre
o acesso ao IFBA, 97,4% responderam ter facilidade no acesso ao campus Valença.

Gráfico 3 – Origem do público-alvo

Um dado de grande relevância no questionário é sobre a cidade de residência dos
participantes da pesquisa. Apesar da cidade de Valença representar 75%, dentre os outros
municípios, pode-se
se citar: Taperoá, Presidente Tancredo Neves, Santo Antônio de Jesus,
Gandú, Piraí do Norte, Nazaré, Ipiaú, Nilo Peçanha, Camamu, Ituberá, Ibirapitanga, Aratuípe
e Igrapiúna. Diante disso, considerando
considerando que um dos princípios da educação é de garantir o
pleno desenvolvimento do cidadão, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, cabe reconhecer que o IFBA campus Valença gradativamente
tem se tornado uma instituição de
d referência, não somente na cidade-sede,
sede, mas em toda sua
região de influência, como demonstrado no Quadro 1: Municípios de atuação do campus
Valença. Sua missão de divulgação da ciência e tecnologia, de oferecer educação pública e de
qualidade para a população
lação tem transformado positivamente a região e contribuindo social e
economicamente para seu desenvolvimento.

Gráfico 4 – Formação do público-alvo

Nos dados obtidos, também se verificou que os licenciados – sobretudo em Pedagogia e
Letras – de toda a região consultada, aspiram pela oportunidade de aperfeiçoamento,
declarando interesse em ingressar em um curso de pós-graduação
pós graduação em metodologia de ensino.
Desse modo,, com a realização do curso de Especialização em Didática da Língua
Portuguesa, alcançaremos
cançaremos o objetivo de capacitar, teórica e metodologicamente, profissionais
da Educação Básica, para o ensino de língua portuguesa como língua materna, buscando a sua
adequação

às

novas

tendências

em

práticas

de

ensino

da

tríade

análise

linguística/literatura/produção de texto.
Diante dos resultados obtidos com o questionário, pode-se
pode se concluir que, de certa forma, a
proposta de um curso de pós
ós-graduação latosensu na área de Didática da Língua Portuguesa
desperta interesse dos profissionais
profissionais que já atuam na área de Educação. Estes aspiram
desenvolver-se
se nas suas carreiras e estão comprometidos com a promoção de uma educação
de qualidade, refletindo sobre suas práticas e capacitando-se
capacitando se acerca do ensino de Língua
Portuguesa. Por isso, no Projeto
Projeto Pedagógico Institucional do IFBA, 2013, dispõe-se
dispõe que:
A pesquisa no IFBA deve ter por princípio a vinculação estreita com o
desenvolvimento local e a inclusão social, a partir da produção da ciência e da
tecnologia, através do pensamento intelectual comprometido com a construção da
cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação de
produtos e processos solidários. O escopo principal da pesquisa no IFBA deve ser o
bem estar social e o desenvolvimento do país. Deve buscar estabelecer
bem-estar
esta
a articulação
com o ensino e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e
modalidades de ensino e áreas técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades
para uma educação continuada, que deve estar atenta ao dinamismo da sociedade e
do mundo. (PPI, IFBA (2013) p.74)

Além disso, trabalhos recentes sobre o ensino de Língua Portuguesa como língua materna
têm atestado a prevalência da concepção tradicional, a saber, da adoção de uma metodologia
restrita à prescrição da norma-padrão em detrimento de práticas discursivo-textuais
(MARINE; BARBOSA, 2016; AMORIM, 2014; CYRANKA, 2014; LUCCHESI, 2011).
Ainda que alguns avanços sejam verificados, como, por exemplo, o alinhamento dos livros
didáticos de português às principais diretrizes dos PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais,
(BAGNO, 2015), o ensino de língua materna no Brasil carece de uma ressignificação, de
modo que os seus objetivos possam assegurar a formação de proficientes leitores e produtores
de textos nos seus mais diversos gêneros. É preciso, ainda, que esse ensino contemple práticas
de fortalecimento da autoestima linguística dos estudantes e de legitimação da variação
linguística, tornando-os aptos para os “usos públicos da língua”, conforme apregoam os PCN
de língua portuguesa.
Assim, além de atender a um anseio regional por formação continuada, a proposta que
ora se apresenta se justifica pela necessidade de ressignificação do ensino de língua
portuguesa, instrumentalizando os professores para adequá-lo aos PCN e às inovações
trazidas por pesquisas recentes em Ciências da Linguagem. Nessa perspectiva, a proposta
curricular do curso integra disciplinas teóricas e práticas, que, articulando conhecimentos
específicos

e

interdisciplinares,

abordam

a

tríade

(ensino

de)

análise

linguística/literatura/produção de texto. Para, dessa forma, contribuir para a formação
continuada destes licenciados, professores e demais profissionais da Educação Básica do
Baixo-Sul da Bahia.

4.OBJETIVOS
4.1 Objetivo geral

Capacitar, teórica e metodologicamente, profissionais da Educação Básica, para o ensino
de Língua Portuguesa como língua materna, buscando a sua adequação às novas tendências
em práticas de ensino da tríade análise linguística/literatura/produção de texto.

4.2 Objetivos específicos

Promover práticas de reflexão teórica acerca do ensino de Língua Portuguesa, com base
em vertentes das Ciências da Linguagem, a saber: Linguística Aplicada, Linguística Histórica,
Sociolinguística, Teoria da Literatura, Estudos Culturais, etc.;
II) Exercitar metodologias interdisciplinares para o ensino de análise linguística, literatura
e produção de texto, estabelecendo diálogos entre esses três eixos;
III) Aprimorar o letramento acadêmico dos professores-cursistas, a fim de que se tornem
autônomos para repensarem e aperfeiçoarem a sua prática docente, bem como para
desenvolverem habilidades de pesquisa;
IV) Contribuir para a formação continuada de licenciados, professores e demais
profissionais da Educação Básica do Baixo-Sul da Bahia.

5.0 PÚBLICO-ALVO
Portadores de diplomas de Licenciatura e/ou outros profissionais e graduados em áreas
afins com projetos ligados à área educacional ou que busquem aprofundamentos em Língua
Portuguesa.

6.0PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO
O profissional egresso do curso de Especialização em Didática daLíngua Portuguesa
deve ser capaz de operacionalizar as teorias e práticas abordadas, ao longo do curso,
adaptando-as à sua realidade de atuação. Deve, ainda, tornar-se apto a realizar pesquisas,
focando questões que emergem da sua prática.
Dessa forma, espera-se que, como especialistas em Didática da língua portuguesa, esses
profissionais:
I) disponham dos principais pressupostos teórico-metodológicos atinentes ao ensino de
língua e literatura;
II) sejam autônomos para criar programas e estratégias de ensino da língua portuguesa,
buscando torná-lo mais funcional e diversificado;

III) tornem-se professores-pesquisadores, mantendo-se instigados a contribuírem para a
interface pesquisa/ensino e a autorrefletirem, acadêmica e metodologicamente, sobre a sua
práxis.

7.0 PERFIL DO CURSO
O curso de Especialização em Didática da Língua Portuguesa, em seu conjunto, busca
assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades de ensino sob uma perspectiva
que privilegia a coexistência entre teoria e prática. Assim, a sua concepção e organização
curricular contempla, equitativamente, conteúdos teóricos e práticos, assentados nas Ciências
da Linguagem e em princípios pedagógicos voltados para a educação inclusiva e democrática.
Subjazem, portanto, à estrutura curricular do curso aspectos político-econômicos e
socioculturais que, circunscritos na realidade nacional e regional, impactam na concepção,
planejamento e execução de ações pedagógicas.
O curso terá suas aulas ministradas, quinzenalmente, em três turnos semanais, a saber, na
sexta-feira, à noite, e, diuturnamente, no sábado.

8.0 ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular do curso de Especialização emDidática da Língua Portuguesa
observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
LDBEN nº 9.394/96; o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu do
IFBA; nas resoluções CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007 e a CNE-CP nº 1 de 18 de
fevereiro de 2002 e no Projeto Político Pedagógico do IFBA.

As disciplinas estão

organizadas por três semestres, com uma carga-horária total de 450 horas, sendo 360 horas
destinadas às disciplinas e 90 horas a um trabalho de conclusão do curso. O Quadro 2
descreve a listagem de disciplinas do curso; e o tópico a seguir, “Programas por disciplinas”,
apresenta as ementas.

Quadro2 – Disciplinas do Curso de Especialização em Didática da Língua Portuguesa.
Eixo: língua e linguística (120h)

Nº

Disciplina

Professor

Carga horária

01

Escrita acadêmica: estilo e

Lílian da Silva

24h

argumentação
02

Tópicos de gramática normativa

Wheliton Moreira

24h

03

Linguística e ensino

Fabrício Amorim

24h

04

Ensino pragmático da leitura e da

Márcia Betânia e

24h

escrita

Anaildes Santos

Ensino de gramática: críticas e

Fabrício Amorim

24h

Professor

Carga horária

Thiago de Freitas

24h

Cíntia Paula

24h

Thiago de Freitas

24h

Lílian da Silva

24h

Professor

Carga horária

Professor(a) da

24h

05

perspectivas

Eixo: Literaturas (96h)

Nº

Disciplina

06

Teoria da literatura

07

Literatura, história e contexto social

08

Literaturas africanas de língua
portuguesa

09

Ensino de literatura: críticas e
perspectivas

Eixo: Didática e metodologia (144h)

Nº
10

Disciplina
Tópicos especiais de educação

área de educação
do campus

11

Educação inclusiva

Márcia Rebeca

24h

12

Metodologia de ensino delíngua e

Márcia Betânia e

24h

literatura

Anaildes Santos

Seminários temáticos

Professor(a) do

13

24h

corpo docente do
curso
14

Pesquisa orientada

Professores

48h

orientadores
Trabalho de Conclusão de Curso (90h)

Nº
15

Disciplina
TCC

Carga horária
90h

Carga horária total: 450h*

8.1 Fluxograma de disciplinas

A distribuição das disciplinas por semestre, conforme mostra o fluxograma abaixo, está
baseada na divisão equitativa da carga horária do curso. Quanto àsequência cronológica de
oferta de disciplinas, opta-se pela alternância entre os eixos que as agregam – i) língua e
linguística, ii) literaturas e iii) didática e metodologia:

I semestre

II Semestre

Escrita acadêmica: estilo e
argumentação

Ensino de gramática: críticas e
perspectivas

Tópicos de gramática normativa

Literatura, história e contexto
social

III Semestre
Ensino pragmático da leitura e da
escrita

Educação inclusiva

Metodologia de ensino de língua
e literatura

Literaturas africanas de língua
portuguesa

Pesquisa orientada

Linguística e ensino

Tópicos especiais de educação

Ensino de literatura: críticas e
perspectivas

Teoria da literatura

Seminários temáticos

TCC

Embora não haja relação de pré-requisito entre as disciplinas, a sequência proposta tem
como objetivo, além de promover a diversificação dos conteúdos, assegurar que a teoria
preceda à prática dentro de cada eixo. Nesse sentido, as disciplinas assentadas em abordagens
teóricas deverão ser oferecidas antes das que se ocupam de questões de ensino.

9. PROGRAMAS POR DISCIPLINAS
DISCIPLINA: Escrita Acadêmica: estilo e argumentação
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Oportunizar a prática da construção e da análise interpretativa do texto
acadêmico escrito.
EMENTA: Desenvolvimento da compreensão e produção escrita de textos acadêmicos, como
resumos e artigos científicos, visando coesão, coerência, precisão, competência comunicativa
e discursiva. Normas técnicas. Aspectos éticos na escrita.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação –
referências – elaboração: NBR 6023. Referências bibliográficas – Normas técnicas. Rio de
Janeiro, 2000.
ARAÚJO, Antônia Dilamar. Identidade e subjetividade no discurso acadêmico: explorando
práticas discursivas. In. LIMA, Paula Lenz Costa & ARAÚJO, Antônia Dilamar (Orgs.).
Questões de Linguística Aplicada: miscelânea. Fortaleza: Ed. da Uece, 2005. pp. 11-30.

CUNHA, Celso. CINTYRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. São
Paulo Lexicon, 2013.
FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes
universitários. 17. ed., Petrópolis: Vozes, 2008.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. São Paulo: Ed.
Ática, 2002.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 23.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
KOCK, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2013.
KOCK, Ingedore Villaça. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A Coerência textual. São Paulo:
Contexto, 2013.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.
11. ed., São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PERROTA, Claudia. Um texto para chamar de seu: preliminares sobre a produção do texto
acadêmico. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos
(Org.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos
(Org.). Resumo.São Paulo: Parábola, 2004.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos
(Org.). Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.
MOTTA-ROTH, Désirée. (Org.). Redação Acadêmica: princípios básicos. Santa Maria:
Universidade Federal de Santa Maria, Imprensa Universitária, 2001.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 9.ed. São Paulo: Ática, 2000.
DISCIPLINA: Tópicos de gramática normativa
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Analisar as expressividades indicadas na gramática normativa e suas relações
de uso em gêneros textuais diversos.
EMENTA: Reflexão e prática de tópicos da gramática normativa, circunstanciados em
gêneros textuais diversos. Diferentes abordagens gramaticais da língua. As divisões da

gramática normativa com suas respectivas análises terminológicas e o contexto do acordo
ortográfico da língua portuguesa em vigor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
BOSCO, João; MEDEIROS, Carolina. Ortografia: novo acordo ortográfico da língua
portuguesa. São Paulo: Atlas, 2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever aprendendo a
pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: com a nova ortografia da
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEREDO, Jose Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa: conforme a Nova
Ortografia. São Paulo: Publifolha, 2010.
CAMARA JR., Joaquim Mattoso Camara. Estrutura Da Língua Portuguesa. 40. ed.
Petrópolis: Vozes, 2004.
_____. Manual de expressão oral e escrita. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
CASTILHO, Ataliba Teixeira. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Editora
Contexto, 2010.
NEVES, Maria Helena de M. Gramática de usos do português. São Paulo: UNESP, 2000.
_____. A gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo: UNESP, 2002.
PINTO, Paulo Feytor. Novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Lisboa:Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 2012.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 43. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.

DISCIPLINA: Linguística e ensino
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Compreender os fundamentos da Linguística em suas diversas aplicações no
ensino de Língua Portuguesa.
EMENTA: Introdução aos estudos linguísticos. Concepções de língua e gramática.

As

vertentes da Linguística moderna – Sociolinguística, (Socio)Funcionalismo, Análise do

Discurso etc. – e suas aplicações pedagógicas. A Linguística nos PCN e na BNCC. Práticas de
análise linguística na aula de Português.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, A. S.; SPERANÇA-CRISCUOLO, A. C.(Org.). Ensino de Português e
Linguística. São Paulo: Contexto, 2016.
CASSEB-GALVÃO, V.; NEVES, M. H. M. O todo da língua: teoria e prática do ensino de
português. São Paulo: Parábola Editorial, 2017.
MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2009.
VIEIRA, S. R.; TAVARES, M. A.. (Org.). Ensino de português e sociolinguística. São
Paulo: Contexto, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAGNO, M. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. 2ª ed.
São Paulo: Parábola, 2007.
BRASIL. Parâmetros Curriculares da Educação Nacional – Língua Portuguesa. Secretaria
de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC, 1998.
COAN, M.; FREITAG, R. Sociolinguística Variacionista: pressupostos teóricometodológicos e propostas de ensino. Domínios de Lingu@Gem, v. 4, p. 173-194, 2010.
HERMONT, A. B.; BARROS, E. Fala e escrita: caminhos que se cruzam no ensino
linguístico. Cadernos de Letras da UFF, v. 25, p. 117-137, 2015.
MARINE, T. C. ; BARBOSA, J. B. Em busca de um ensino sociolinguístico de língua
portuguesa no Brasil. Signum: Estudos da Linguagem, v. 19, p. 01-25, 2016.
MOITA LOPES, Luiz Paulo da (Org.). Por uma linguística indisciplinar. São Paulo:
Parábola, 2006. p. 149-166.
DISCIPLINA: Ensino Pragmático da Leitura e da Escrita

CARGA HORÁRIA: 24 horas

OBJETIVO: Refletir sobre aspectos da prática do ensino de Língua Portuguesa em tempos
atuais.

EMENTA: A leitura e a escrita na hipermodernidade. A noção de múltiplos letramentos e sua
inserção no ensino de línguas. As práticas de leitura e de produção de textos, orais e escritos,
numa perspectiva sociointerativa da linguagem. Estudos das práticas de ensino-aprendizagem

da leitura e da escrita, na educação básica, correlacionando-as a outras atividades
sociopedagógicas, como a alfabetização e o letramento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CALVET, Louis-Jean. A imposição da Escrita. In: ______________. Tradição Oral e
Tradição Escrita. São Paulo: Parábola Editorial, pp. 121- 137, 2011.
FREITAS DE LUNA, José Marcelo. Educação e Linguística: ensino de línguas. Itajaí:
Universidade do vale do Itajaí, 2007.
JUNG, N. M. Letramento: uma concepção de leitura e escrita como prática social. In:
BAGNO, M. [et al.]. Práticas de letramento no ensino: leitura, escrita e discurso. São
Paulo: Parábola editorial, Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007, p. 79-106.
KLEIMAN, A. B.; CENICEROS, R.C.; TINOCO; G. A. Projetos de letramento no ensino
médio: o corpo do texto. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. Múltiplas linguagens para o
ensino médio. São Paulo: Parábola editorial, 2013, p. 69-82.
MOTA, Kátia. A escrita de si como recurso didático de aula de língua estrangeira. IN:
SCHEYERL, Denise e SIQUEIRA, Sávio (ORG.). Materiais Didáticos para o Ensino de
Línguas na Contemporaneidade: Contestações e Proposições. Salvador: EDUFBA, pp.
213- 233, 2012.
OLIVEIRA, L. A. O ensino pragmático da leitura. In: Coisas que todo professor de
português precisa saber: a teoria na prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 59108.
__________ O ensino pragmático da escrita. In: Coisas que todo professor de português
precisa saber: a teoria na prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 109-170.
ROTTAVA, L. Concepções de leitura e de escrita: um contraponto entre professores em
formação de português, inglês e espanhol. In: ROTTAVA, L. LIMA, M. S. Linguística
aplicada: relacionando teoria e prática no ensino de línguas. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2004, p.
111-138
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, I. Assumindo a dimensão interacional da linguagem. In: ANTUNES, I. Aula de
Português: encontro e interação. Parábola Editorial, 2003, p. 39-106.
____________. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: introdução à pesquisa
qualitativa. São Paulo: Parábola Editora, 2008.
BRITO, L. P. L. O ensino da leitura e da escrita numa perspectiva transdisciplinar. In:
CORREA, D. A.; SALEH, P. B. de O. Práticas de letramento no ensino: leitura, escrita e
discurso. São Paulo: Parábola editorial, 2007, p. 53-77.

BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Org.). Português no ensino médio e formação de
professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
CAVALCANTE, M. M. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2013.
CONTRERAS, José. A autonomia de professores. Tradução Sandra TrabuccoVelenzuela. 2.
ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012.
DELL’ISOLA, R. L. P. Retextualização de gêneros. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
DOLZ, J.; GAGNON, R.; DECÂNDIO, F. Produção escrita e dificuldades de
aprendizagem. Tradução de Fabrício Decândio e Ana Rachel Machado. Campinas, SP:
Mercado de Letras, 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996. (coleção Leitura).
________________. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 51
ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GOMES-SANTOS, S.; ALMEIDA, P. S. Escrita e trabalho docente na alfabetização. In:
ELIAS, V. M. Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. São Paulo:
Contexto, 2011, p. 105-117.
KOCH, I. G. V. O texto e a construção de sentidos. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2008.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2008.
ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens da escola. In:
ROJO, R. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola editorial, 2012, p. 11-31.
ROJO, R.; BARBOSA, J. P Gênero do discurso, multiletramentos e hipermodernidade. In:
ROJO, R.; BARBOSA, J. P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos.
São Paulo: Parábola editorial, 2015, p. 115-145.
SILVA, M. Z. V. “Multi”letramentos: foco na prática social e escolar. In: O letramento
multimodal crítico no ensino fundamental: investigando a relação entre a abordagem do
livro didático de língua inglesa e a prática docente. Tese (Doutorado em Linguística
Aplicada) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades. – Fortaleza, 2016. p.
29-49.
SANTOS, L. W.; RICHE, R. C.; TEIXEIRA, C. S. Produção de textos orais e escritos.
Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012, 97-133.
DISCIPLINA: Ensino de gramática: críticas e perspectivas
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Ampliar a criticidade a respeito da gramática através da discussão de tópicos
recorrentes no ensino da língua portuguesa.

EMENTA: O ensino de gramática na escola e questão da descrição x prescrição. A noção de
norma-padrão e norma culta. Gramática e(m) variação. Práticas de combate ao preconceito
linguístico e de fortalecimento da autoestima (linguística) dos estudantes. Apresentação de
perspectivas para a ressignificação do ensino de gramática, tendo em vista os pressupostos
teóricos da Sociolinguística e da Linguística Centrada no Uso, bem como as recomendações
dos PCN e da BNCC relativas ao eixo uso-reflexão-uso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORTONI-RICARDO et al (Org.). Por que a escola não ensina gramática assim? São
Paulo: Parábola Editorial, 2014.
CASTILHO, A.; ELIAS, V. M. Pequena gramática do português brasileiro. São Paulo:
Contexto, 2012.
DUARTE, M. E. L. Sobre o ensino de gramática nos níveis fundamental e médio: por que
como e quando? Matraga, v. 19, p. 41-60, 2013.
POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola? 2ª ed. Campinas, SP: Mercado
de Letras, 2012.
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 10 ª
ed. São Paulo: Cortez, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMORIM, Fabrício da S. Ensino do português brasileiro: por uma pedagogia
descolonial.Web-Revista Sociodialeto, v. 5, nº 14, p. 111-138, 2014.
BAGNO, M. Gramática de bolso do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial,
2013.
BEZERRA, M. A; REINALDO, M. A. Análise linguística: afinal, a que se refere? São
Paulo: Cortez, 2013.
NEVES, M. H. M. A gramática passada a limpo: conceitos, análises e parâmetros. São
Paulo: Parábola Editorial, 2012.
PONTES, L. S. O trabalho com a sintaxe no ensino médio. 2005. 220 f. Dissertação
(Mestrado em Letras), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, 2005.
WACHOWICZ, T. C. Análise linguística nos gêneros textuais. São Paulo: Saraiva, 2012.

DISCIPLINA: Teoria literária

CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Compreender os fundamentos da análise do texto literário de forma
significativa e crítica.
EMENTA: Introdução aos estudos literários: natureza e função da literatura. Gêneros
literários. Texto literário: lírico, narrativo e dramático. Técnicas da composição literária:
estrutura do poema, da narrativa e da peça dramática. Análise e crítica do texto literário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARISTÓTELES, Poética. In: Brandão, Roberto de Oliveira. A poética clássica. Trad. de
Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1988.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. de Trad. de Waltensir
Dutra. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
WELLEK, René & WARREN, Austin. Teoria da literatura. Trad. José Pallae Carmo.
Lisboa: Europa-América, s.d.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOOTH, Wayne. A retórica da ficção. Tradução Maria Teresa H. Guerreiro.Lisboa: Arcádia,
1980.
CORTÁZAR, Julio. “Alguns aspectos do conto”. In: ______. Valise de cronópio. Trad. de
Davi Arrigucci Jr. e João Alexandre Barbosa. 2ª ed. S. Paulo: Perspectiva, 1993.
SARTRE, Jean-Paul. Que é a Literatura? Trad. Carlos Felipe Moisés. SãoPaulo: Ática,
1989.
STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da Poética. Tempo Brasileiro – Rio de Janeiro,
1977.
DISCIPLINA: Literatura, história e contexto social
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: refletir sobre os contextos sócio-histórico-cultural atuais da literatura nacional.

EMENTA: A literatura como lugar privilegiado para a compreensão dos sentidos da vida
social. As relações dialógicas entre o texto literário e o contexto sócio-histórico-cultural.
Estudo da representação literária dos dramas vivenciados pelos grupos marginalizados –

pobres, mulheres, negros, índios, homossexuais etc. – na sociedade brasileira. As interfaces
entre literatura e história, promovendo a apreciação de narrativas de ficção atuais voltadas à
representação de grupos sociais menosprezados pelo discurso historiográfico nacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASTOS, Alceno Bastos. Introdução ao romance histórico. Rio de Janeiro:EdUERJ, 2007.
CÂNDIDO, Antônio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática,1989.
__________. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.
CARVALHO, Cíntia Paula Andrade de. Identidades em caleidoscópio: análise de Orastro do
jaguar. IX Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura - ENECULT, v.1, 2013.
(Anais). Disponível em:&lt;http://www.cult.ufba.br/enecult/?page_id=229&gt;.
__________. Quando “Eu” sou também o “Outro”: o dilema da dupla nacionalidadeem
Cunhataí. In: XIV Congresso Internacional ABRALIC, 2015 (Anais). Disponívelem:
&lt;http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2015_1455910860.pdf&gt;.
CARVALHO, Murilo. O rastro do jaguar. São Paulo: Leya, 2009a, 568 p.
CRUZ, Adélcio de Souza Cruz. Narrativas contemporâneas da violência:Fernando
Bonassi, Paulo Lins e Ferréz. Rio de Janeiro, 2012.
DALCASTAGNÈ, Regina. Ver e imaginar o outro: alteridade, desigualdade,violência na
literatura brasileira contemporânea. Belo Horizonte, MG: Horizonte,2008.
ESTEVES, A. R. O romance histórico brasileiro contemporâneo (1975-2000).São Paulo:
Ed. UNESP, 2010.
FERRÉZ (Org.) Literatura marginal talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro:Agir,
2005.
________. Ninguém é inocente em São Paulo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
________. O cobrador. 4ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 2010.
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. Rio deJaneiro:
Francisco Lins, 1990.
LEPECKI, Maria F. B. Cunhataí: um romance da Guerra do Paraguai. São Paulo:Talento,
2003.
LINS, Paulo. Cidade de Deus. São Paulo: Planeta, 2012.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 17ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves,1990.
LUCAS, Fábio. O caráter social da ficção no Brasil. São Paulo: Ática, 1987.
OLIVEIRA, Rejane Pivetta de. Literatura marginal: questionamentos à teorialiterária. In:
Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 2, p. 31-39, jul./dez. 2011.
SCHWARZ, Roberto. Cidade de Deus. In: _________. Sequências brasileiras. SãoPaulo:
Companhia das Letras, 1999.
TORERO, José Roberto. Xadrez, truco e outras guerras. São Paulo: Objetiva,1998.
(Coleção Plenos Pecados)
TORERO, José Roberto; PIMENTA, Marcos Aurelius. Terra Papagalli. Rio deJaneiro:
Objetiva, 2011.
WEINHARDT, Marilene. Romance histórico: das origens escocesas ao Brasilfinissecular. In:
_________. Ficção e história: teoria e crítica. Ponta Grossa: EditoraUEPG, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ESTEVES, Antônio Roberto. MILTON, Heloísa Costa. O novo romance históricohispanoamericano. In: CAIRO, Luís Roberto et. al (Org.). Estudos de Literatura e Linguística.
Assis: FCL_UNESP – Assis Publicações, 2001. p. 83-118.
DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um territóriocontestado.
Vinhedo, Editora Horizonte/Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012.
MIGNOLO, Walter D. Lógica das diferenças e política das semelhanças: daLiteratura que
parece História ou Antropologia e vice-versa. In: CHIAPPINI, Lígia;AGUIAR, Flávio Wolf
de (Orgs.). Literatura e História na América Latina:Seminário Internacional, 9 a 13
setembro 1991. Tradução Joyce Rodrigues Ferraz,Ivone Daré Rabello e Sandra Vasconcelos.
2ª ed. São Paulo: Editora daUniversidade de São Paulo, 2001, p. 115-135.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: Companhia
das Letras, 2016.
SCHWARZ , Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São
Paulo: Ed. 34, 2000.
TAUNAY, de Alfredo d’Escragnolle. A retirada da Laguna: episódio da Guerra do
Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

DISCIPLINA: Literaturas africanas de língua portuguesa
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: compreender os contextos e os percursos das literaturas africanas em Língua
Portuguesa.

EMENTA: A colonização portuguesa na África. As literaturas africanas de língua
portuguesa: conceito e historiografia. A produção literária das nações de língua portuguesa:
poesia e narrativa. Outras manifestações literárias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Maria do Carmo Sepúlveda; SALGADO, Maria Teresa (orgs.). África & Brasil:
letras em laços. Rio de Janeiro: Atlântica, 2006.
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de língua portuguesa. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1987.
LEITE, Fábio. Valores civilizatórios em sociedades negro-africanas. África, São Paulo, n.
18-19, v. 1, p. 103-118, 1995-1996. In: Africa: Revista do Centro de Estudos Africanos. USP,
São Paulo. p. 103-118, 1995-1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGANÇA, Albertino et al. Contos africanos dos países de língua portuguesa. São
Paulo; Ática, 2009.
CHAVES, Rita. Angola e Moçambique: experiência colonial e territórios literários. São
Paulo: Ateliê, 2005.
COUTO,

Mia.

Vozes

anoitecidas.

Lisboa:

Caminho,

1987.

CRAVEIRINHA, José. Antologia poética. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
LEITE, Ana Mafalda. Oralidades & escritas pós-coloniais: estudos sobre literaturas
africanas. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2012.
MARGARIDO, Alfredo. Estudo sobre literaturas das nações africanas de língua
portuguesa. Lisboa: A Regra do Jogo, 1980.
ONDJAKI. Os da minha rua. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007.
PEPETELA. As aventuras de Ngunga. 3. ed. São Paulo: Ática, 1983.
SECCO, Carmen Lucia Tindó. A magia das letras africanas: ensaios sobre as literaturas de
Angola e Moçambique e outros diálogos. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2008.
SERRANO, Carlos; MUNANGA, Kabengele. A revolta dos colonizados: o processo de
descolonização e as independências da África e da Ásia. São Paulo; Atual, 1995.
DISCIPLINA: Ensino de Literatura: críticas e perspectivas
CARGA HORÁRIA: 24horas
OBJETIVO: Refletir sobre o ensino da literatura e suas possibilidades no âmbito escolar.

EMENTA: Concepções de literatura e ensino. Apreensão do literário: modelos redutores vs.
críticos-criativos e suas repercussões na educação literária. O lugar e as funções da crítica nos
estudos da literatura. O ensino da literatura para jovens. A literatura na construção de um
sujeito de conhecimento. Elaboração de projetos vinculados ao ensino da literatura no
material didático e na prática docente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, João Alexandre. “Leitura, ensino e crítica da literatura” In: ____. A Biblioteca
Imaginária. São Paulo: Ateliê, 1996.
BARTHES, Roland. Crítica e verdade. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
BASTAZIN, Vera; FURTADO, Ana Maria Garzone. Literatura infantil e juvenil: Uma
proposta interdisciplinar. São Paulo: Ed. Do Autor, 2007.
BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. Trad. Maria Rosinda Ramos da Silva. Brasília:
UNB, 1996.
CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. In: DANTAS, Vinícius. (Org.)
Bibliografia Antonio Candido – textos de intervenção. São Paulo: Ed. 34, 2002.
EAGLETON, Terry. A função da crítica. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura? São Paulo: Parábola, 2012.
MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola: sobre a formação do
gosto. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
MOISÉS, Massaud. A criação literária: poesia e prosa. São Paulo: Cultrix, 2012.
RAMOS, Jânia M. O espaço da oralidade em sala de aula. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da. Literatura e Pedagogia: ponto e
contraponto. 2. ed. São Paulo: Global, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COMPAGNON, Antoine. Os antimodernos: de Joseph de Maistre a Roland Barthes. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2011.
CAMPOS, Haroldo de. O sequestro do barroco na formação da literatura brasileira: o
caso Gregório de Matos. São Paulo: Iluminuras, 2011.
COENGA, Rosemar. Leitura e letramento literário – diálogos. Mato Grosso: Carlini e
Caniato, 2010.

COSTA, Marta Morais da. Didática da Literatura. Curitiba: Intersaberes, 2013.
DEBUS, Eliane; DOMINGUES, Shirley; JULIANO, Dilma. (Org.). Literatura infantil e
juvenil: leituras, análises e reflexões. Santa Catarina: UNISUL, 2010.
FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. 3. ed. São Paulo:
Forense Universitária, 2013.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KLEIMAN, Angela.; MORAES, Silvia E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes
nos projetos da escola. Campinas: Mercado de Letras, 2007.
MARTINS, Georgina. Literatura infantil e juvenil na prática docente. São Paulo: Ao livro
técnico, 2010.
TERZI, Sylvia Bueno. A construção da leitura. 4. ed. Campinas: Pontes, 2006.

DISCIPLINA: Seminários temáticos
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: ampliar o debate crítico em torno da articulação entre a linguística, a literatura e
a produção de texto nas experiências escolares.
EMENTA: Seminários realizados em torno de temas específicos da tríade análise
linguística/literatura/produção de texto. Analisar criticamente os projetos apresentados pelos
discentes. Troca de experiências e socialização de propostas e atividades voltadas para a
língua portuguesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Em função dos temas escolhidos pelos discentes.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Utilizar fontes de pesquisa como o portal de periódicos da CAPES.

DISCIPLINA: Tópicos especiais de educação 1
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: compreender o percurso histórico das teorias educacionais de forma crítica e
contextualizada.

EMENTA: Estudo das abordagens históricas das teorias educacionais, a partir das diferentes
concepções epistemológicas; Discussão do campo da educação na contemporaneidade;
Teorias Críticas e não-críticas da educação; Caracterização de diferentes abordagens da teoria
e da prática em educação; Estudo dos contextos educacionais em diferentes espaços e tempos
históricos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERTRAND, Yves. Teorias Contemporâneas da Educação. 2 ed.; Lisboa, Portugal:
INSTITUTO PIAGET, 2001.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Que é Educação. SP: Melhoramentos, Coleção Primeiros
Passos, 1982.
JAPIASSU, H. F. Introdução ao Pensamento Epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1975.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo.
Cortez, 1992.
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia – teorias da educação, curvatura da vara, onze
tesessobre educação e política. São Paulo: Cor, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOMBASSARO, Luiz Carlos. Epistemologia: Produção, transmissão e transformação do
conhecimento. Anais do VII ENDIPE .Goiânia, 1994.
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo, SP: Editora UNESP, 1999.
GATTI, B. A. A construção da Pesquisa em Educação no Brasil.Brasília: Plano Editora,
2002.
LIBANEO, J. Carlos. Democratização da Escola Pública. SP: Loyola, 1997.
_________. As Teorias Pedagógicas Modernas Revisitadas pelo Debate Contemporâneo na
Educação. In: LIBANEO J. C. &amp; SANTOS, Akiko. Educação na Era do
Conhecimento em Rede e Interdisciplinaridade. Campinas: Alínea, 2005.
MORIN, Edgar. (Jornadas Temáticas) A religação dos Saberes. O desafio do século XXI.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Ltda, 2001.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade. Autêntica: Belo Horizonte, 1999.
DISCIPLINA: Educação Inclusiva
CARGA HORÁRIA: 24 horas

OBJETIVO: Discutir criticamente os percursos da educação inclusiva no Brasil e alguns
aspectos da educação do sujeito surdo.

EMENTA: A Constituição Federal de 1988 e as garantias para uma educação inclusiva.
Apreciação de legislações específicas voltadas aos deficientes. As estruturas, sistemas e
metodologias de ensino que atendem às necessidades educativas da pessoa com deficiência. O
processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais no processo de aprendizagem. A
educação do sujeito surdo: conceitos, cultura, a relação histórica da surdez com a Língua de
Sinais e a gramática da Língua de Sinais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL, Educação inclusiva: a fundamentação filosófica. Organização: Maria Salete
Fábio Aranha. Brasília: MEC/SEESP, 2004.
CICCONE, M. Comunicação total: introdução estética à pessoa surda. Rio de Janeiro:
Cultura Médica, 1990.
CRUICKSHANK, W. Mellon. A educação da criança e do jovem especial. Porto Alegre:
Globo, 1974.
ELCIE, Aparecida Fontes SalzanoMasini et al. Deficiência: alternativas de intervenção.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez: um estudo com adultos não
oralizados. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
Sinais de M a Z. In: CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário enciclopédico ilustrado
trilingue da língua de sinais brasileira. Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2ª ed. São
Paulo: EDUSP, 2001. v.2. ISBN:85-314-0669-2.
DOLLE, Jean-Marie & BELLANO, Denir. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos
e terapia cognitiva. Petrópolis: Vozes 1996.
ARAÚJO, V. C. O jogo no contexto da educação psicomotora. São Paulo: Cortez, 1992.
AMARAL, Lígia. Sobre crocodilos e avestruzes: falando de diferenças físicas,
preconceitos e sua superação. In: AQUINO, Júlio G. (Org.). Diferenças e preconceitos.
São Paulo: Summus, 1998.
FERNANDES, E. Problemas linguísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: Agir,
1990.
FERREIRA, Julio R. A exclusão da diferença.São Paulo: 1ª ed. Ed. UNIMEP, 1994.

FONSECA, V. Introdução às dificuldades de aprendizagem.2ª ed. rev. e aum. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1995.
FREITAS, Soraia Napoleão. Uma escola para todos:Reflexões sobre a prática educativa.
Inclusão Revista da Educação Inclusiva, Brasília, ano 02, nº. 3, p.37-40, dezembro, 2006.
GOLDSTEIN, Eduardo; FREITAS, Luiz A. S. Crianças sem problemas: recomendações
práticas de dois médicos homeopatas. São Paulo: Gente, 1994.
LANG, Jean Louis. A infância inadaptada: problema médico social. Rio de Janeiro: Zahar,
1978.
FERNANDES, Eulália. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2004.

DISCIPLINA: Metodologia de ensino de língua e literatura
CARGA HORÁRIA: 24 horas
OBJETIVO: Analisar e debater os aspectos metodológicos fundamentais do ensino de língua
e literatura.
EMENTA: O ensino de língua portuguesa e as demandas sociodiscursivas do século XXI.
Propostas metodológicas para o ensino integrado de língua e literatura. Apresentação de
sequências didáticas baseadas na articulação entre a análise linguística, a leitura –
especialmente do texto literário – e a produção textual. A questão da avaliação: parâmetros de
elaboração, execução e correção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro e interação. 8ª ed. São Paulo: Parábola Editorial,
2003.
COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
GERALDI (Org.). O texto na sala de aula. 5ª ed. São Paulo: Anglo, 2012.
OLIVEIRA, L. A. Coisas que todo professor de português precisa saber: a teoria na
prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Parâmetros Curriculares da Educação Nacional – Língua Portuguesa. Secretaria
de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC, 1998.

CRUVINEL, L. W. F.; RIBEIRO, R. R.; REGINO, S. M. Parâmetros Curriculares Nacionais,
livros didáticos e formação literária do leitor. Cadernos de Letras da UFF, nº 52, p. 163182, 2016.
LUCCHESI, D. Ciência ou dogma? O caso do livro do MEC e o ensino de língua portuguesa
no Brasil. Revista Letras, v. 83, p. 163-187, 2011.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização. 4ª ed.
São Paulo: Cortez, 2003.
NEVES, C. A. B. Leituras poéticas na construção da subjetividade dos alunos do ensino
médio. Cadernos de Letras da UFF, nº 52, p. 47-67, 2016.
RIOLFI, C. Ensino de língua portuguesa. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
SANT’ANNA, J. R. A formação de leitores literários na era da sua sacralidade: seria o
sagrado o elemento intensificador que explica o apreço desmesurado pelos best-sellers
seriados? Cadernos de Letras da UFF, nº 52, p. 219-238, 2016.

DISCIPLINA: Pesquisa orientada
CARGA HORÁRIA: 48h
OBJETIVO: Acompanhar e orientar as pesquisas desenvolvidas pelos discentes durante o
cumprimento de suas atividades neste curso de especialização.
EMENTA: Acompanhamento individual ou em grupo das pesquisas desenvolvidas pelos
discentes, visando à elaboração de seus respectivos trabalhos de conclusão de curso,
garantindo-se a utilização de referencial teórico-metodológico adequado, precisão conceitual
e a coerência interna dos projetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Em função dos temas escolhidos pelos discentes.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Utilizar fontes de pesquisa como o portal de periódicos da CAPES.

10.0 REQUISITOS DE INGRESSO
10.1 Da inscrição

O Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu do IFBA indica no
Capítulo IX, Art. 28 que a admissão aos cursos “será definida por edital de seleção, elaborado
pela Coordenação, ou órgão equivalente, e em conjunto com a Direção de Ensino”. Desse
modo, ocampus Valença realizará, através da Coordenação de curso, as inscrições para o
processo de seleção para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, cujas vagas serão abertas
mediante publicação de edital específico.
Para inscrição dos candidatos serão exigidos:
I) Formulário disponível no local de inscrição e também online;
II) Cópia da Carteira de Identidade, acompanhada da original;
III) Documento original ou cópia autenticada do Diploma de Graduação.
Os candidatos impossibilitados de comparecer pessoalmente poderão inscrever-se por
correio.
O(a) coordenador(a) do curso poderá indeferir o pedido de inscrição, à vista de
irregularidade na documentação apresentada.

10.2 Da seleção e oferta de vagas

A seleção dos candidatos se dará a partir dos instrumentos de avaliação – prova escrita e
análise curricular – respeitando os critérios de avaliação publicados em edital específico.
As vagas serão disponibilizadas, conforme demanda local de 40 vagas e condições
institucionais, observando o que dispõe a Resolução n°41 de 19 de dezembro de 2017, a
respeito de negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoa trans.
A listagem dos classificados será publicada no site do IFBA – campus Valença. A direção
Geral do campus deverá designar uma comissão especial para atuar no processo de seleção
dos candidatos.

10.3 Da matrícula

Os candidatos classificados na seleção deverão efetuar sua matrícula na Gerência de
Registros Acadêmicos (GRA) do IFBA campus Valença dentro do prazo definido em edital
específico.
A não efetivação da matrícula, no prazo fixado, implica na desistência do candidato em
matricular-se no curso, bem como na perda dos direitos adquiridos pela classificação no
processo seletivo, e na consequente convocação dos demais classificados para ocupar a vaga.
É vedado o trancamento de matrícula, seja isoladamente,seja no conjunto de disciplinas.
Para efetivar a matrícula os aprovados devem comparecer à GRA, portando os seguintes
documentos:
a) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e cópia.
b) Carteira de Identidade – original e cópia.
c) CPF – original e cópia. (na ausência deste pode ser aceito um
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas emitido pela
Receita Federal).
d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do
sexo masculino maiores de 18 anos) – original e cópia.
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral
que pode ser obtido no site do TRE (candidatos maiores de 18 anos) –
original e cópia.
f) Duas fotos 3x4.
g) Comprovante de residência.
h) Histórico Escolar do curso de graduação – original e cópia
i) Certificado ou Diploma da Graduação – original e cópia.

A falta de efetivação da matrícula no prazo fixado, em edital específico para seleção,
implica na desistência do candidato em matricular-se no curso, bem como na perda de todos
os direitos decorrentes da classificação no processo seletivo e a consequente convocação de
outros classificados para ocuparem a vaga.

11. FREQUÊNCIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA
Conforme determinação legal, estabelecida pelo Regulamento Geral dos Cursos de Pósgraduação Lato Sensu do IFBA, para aprovação, será exigida frequência mínima de 75% nas
aulas das disciplinas.
A justificativa das faltas somente será concedida nos casos previstos em lei, mediante
requerimento a ser protocolado pelo aluno ou por seu representante, com apresentação de
documentação original comprobatória, no prazo de até 10 dias após a ausência.

12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CURSO
A realização de Atividades Complementares de Curso é um requisito para a obtenção do
titulo de Especialista em Didática da Língua Portuguesa. O aluno deverá contabilizar 20
horas de Atividades Complementares de Curso (ACC), sendo que só serão aceitas atividades
realizadas a partir da data de ingresso do acadêmico no curso e desde que este esteja
regularmente matriculado.
As atividades são consideradas conforme a indicação abaixo:

a) Apresentação de trabalho em evento científico – 10h.
b) Trabalho completo publicado em anais de eventos – 10h.
c) Publicação de artigo em revista científica –10h.
d) Capítulo de livro referente ao tema desenvolvido no Programa de
Pós-Graduação – 10h.
e) Organização de livro referente ao tema desenvolvido no Programa
de Pós-Graduação – 10h.
f) Resumo publicado em anais de eventos – 5h.
g) Participação em eventos científicos – 5h.

As Atividades Complementares são apresentadas ao final de cada semestre letivo e
devem ser validadas pela coordenação do curso. Esta validação deve ser requerida pelo
acadêmico junto ao setor à GRA, acompanhada da cópia dos certificados de participação,
devidamente identificados e com a programação/carga horária do evento. O setor de deverá
encaminhar o requerimento, com os respectivos certificados, à coordenação do curso para

análise. Após essa análise, a coordenação decidirá pela validação ou não do requerimento,
informando à GRA. Em caso de aceitação da documentação, o setor fazer o registro no
histórico do aluno, dar ciência ao mesmo sobre a decisão e arquivar os documentos
comprobatórios.

13.

CRITÉRIOS

DE

APROVEITAMENTO

DE

ESTUDOS

E

CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
Os alunos do curso de pós-graduação lato sensu poderão solicitar aproveitamento de
disciplina(s) cursada(s) com a devida aprovação em cursos de pós-graduação de outras
instituições.
O pedido de aproveitamento de disciplina(s), protocolado na secretária do curso, ou órgão
equivalente, deverá ser feito em formulário próprio, acompanhado de histórico escolar e
programa(s) da(s) disciplina(s), obedecendo ao prazo previsto no calendário acadêmico
definido pela coordenação de curso.
O discente poderá aproveitar as disciplina(s) já cursada(s), desde que os conteúdos
desenvolvidos e a carga horária sejam reconhecidos pela coordenação de curso como
equivalentes ou superior à disciplina pretendida.
O estudo da equivalência da(s) disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) será feita
observando a compatibilidade de carga horária, conteúdo programático ou competências e
habilidades.
A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa doestudante, quando
houver, face ao aproveitamento.A coordenação do curso ou da área deverá encaminhar o
resultado doprocesso à (CORES/GRA), que será responsável por dar ciência ao aluno e
aosrespectivos professores sobre o deferimento dos pedidos de aproveitamento deestudos.
No caso de disciplina(s) cursada(s) em outra instituição, só poderá haver aproveitamento
se essa(s), no IFBA, corresponder(em), no máximo, a 30% da carga horária para a conclusão
do curso em que ingressou.
A liberação do aluno da frequência às aulas dar-se-á a partir da assinaturade ciência no
seu processo de aproveitamento de estudos, que ficará arquivadona pasta individual do aluno.
O discente deverá frequentar as aulas da disciplina a ser aproveitada e realizar as
atividades acadêmicas até o deferimento do pedido de aproveitamento.

14. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por disciplinas, incidindo sobre a frequência e sobre o
aproveitamento. O rendimento de cada disciplina será aferido por meio de provas, trabalhos
escritos, seminários e/ou outras formas de verificação de aprendizagem.
O rendimento de cada aluno será expresso em notas de acordo com uma escala de 0
(zero) a 10 (dez). Será considerado “reprovado” o aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete)
em uma ou mais disciplinas e/ou não atingir 75% de frequência mínima em uma ou mais
disciplinas. O aluno reprovado deverá solicitar matrícula na(s) disciplina(s) que serão
ofertadas na turma subsequente à sua.
Além da aprovação nas disciplinas, para concluir o curso será exigida uma artigo ou
trabalho de conclusão de curso, em área de domínio do curso.
O discente terá sua matrícula cancelada nos casos em que: for reprovado por
aproveitamento e/ou frequência em todas as disciplinas em que estiver inscrito por dois
semestres letivos; for reprovado por faltas em todas as disciplinas do primeiro semestre; ou
solicitar formalmente sua desistência do curso.

15. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso compreende:

i) A execução de prova didática, na qual o estudante deverá apresentar uma aula sobre
tema previamente selecionado, para uma banca examinadora composta por três docentes do
curso (entre eles, o professor-orientador). O tema deverá ser abordado de maneira
interdisciplinar, tendo em vista a tríade análise linguística/literatura/produção de texto. O
tempo máximo de prova será de 50 minutos, e o estudante, antes de iniciá-la, deverá entregar,
em três vias, o plano de aulaà banca. A avaliação da prova será pautada pelos seguintes
critérios: pertinência do plano de aula, domínio do conteúdo; linguagem (adequação, clareza);
postura; interação (simulada) e material didático (recursos utilizados e roteiro de
apresentação).

ii) O trabalho de conclusão de curso consiste na produção de artigo científico, resultante
de pesquisa teórica ou teórico-empírica, que deverá evidenciar domínio do tema escolhido –

preferencialmente ligado ao ensino de português – e capacidade de sistematização de teorias
e, se for o caso, dados empíricos. A redação do artigo deverá ser de autoria única e original do
aluno, sendo expressamente vedada a cópia de trechos de trabalhos já publicados (em
qualquer meio impresso ou digital), sem a devida referência. O trabalho final deverá
evidenciar o domínio do tema escolhido e a capacidade de sistematização. Para apresentação
do trabalho final, deverá o aluno, dentro dos prazos estabelecidos por este regulamento,
satisfazer os seguintes itens: a) ter integralizado a carga horária total e b) ter o trabalho final
de curso aprovado pelo orientador/banca. O trabalho final será julgado por uma banca
examinadora escolhida pelo Colegiado e composta pelo orientador(a) e mais dois membros,
que deverão ser portadores de título de mestre ou doutor, que deverão emitir parecer favorável
ou não à aprovação como um texto de caráter científico, e nota entre 0 (zero) e 100 (cem).
Desde o início do curso, haverá um grupo de professores-orientadores responsáveis pela
orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, em suas diferentes etapas. O mecanismo de
planejamento, acompanhamento e avaliação é composto pelos seguintes itens:

•

Elaboração de um plano de atividades, aprovado pelo professor-orientador;

•

Reuniões periódicas entre o aluno e o professor-orientador;

•

Preparação e apresentação da aula para a prova didática;

•

Execução de pesquisa para elaboração de artigo.

O orientador(a), obrigatoriamente, deverá ter, no mínimo, o título de mestre, pertencer ao
corpo docente do curso, e deverá ser submetido ao credenciamento pelo Colegiado. Cada
orientador deverá ter, no máximo, 05 orientandos.
Será atribuída à aula e ao artigo científico uma pontuação entre 0 (zero) e 100 (cem). O
resultado final será obtido pela média aritmética da pontuação das duas etapas, e será
considerado aprovado o estudante que obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos. Não
obtendo a nota mínima para aprovação, poderá reapresentar a aula no prazo de 15 (dias) e/ou
reescrever o artigo, no prazo de 1 (um) mês, seguindo as orientações da banca examinadora.

16. COORDENAÇÃO
A coordenação e vice-coordenação de curso serão exercidas por docentes ou profissionais
da carreira superior com formação ou comprovada experiência docente na área, com titulação
de mestre ou doutor, pertencente ao quadro permanente da instituição. Inicialmente, a

coordenação do curso deverá ser indicada pela direção do Campus e determinado através de
portaria específica.

16.1 Colegiado do Curso

A administração dos cursos de pós-graduação lato sensu far-se-á pelo colegiado de curso
como órgão deliberativo, no âmbito de sua competência, e da coordenação de curso como
órgão executivo, conforme estabelecido no Regulamento Geral dos Cursos de Pós
GraduaçãoLatoSensu do IFBA.
Os colegiados dos cursos de pós-graduação lato sensu são órgãos responsáveis pela
supervisão das atividades didáticas, pelo acompanhamento do desempenho docente e pela
deliberação de assuntos referentes aos discentes do curso, dentro da instituição.
O colegiado do curso de pós-graduação lato sensu será constituído de 05 (cinco)
membros titulares:
I. O(a) coordenador(a) do curso de pós-graduação lato sensu, como presidente;
II. Três (03) representantes do corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu;
III. Um (01) representante do corpo discente que esteja regularmente matriculado no curso.
Os representantes dos docentes, que deverão ser servidores efetivos da instituição, serão
escolhidos, pelos pares, em reunião do corpo docente do curso de pós-graduação lato sensu,
convocados previamente para este fim.
O colegiado é presidido pelo coordenador(a) do curso. O colegiado do curso de pósgraduação

lato

sensu

reunir-se-á,

ordinariamente,

uma

vez

por

semestre

ou,

extraordinariamente, por convocação do coordenador(a) de curso ou atendendo ao pedido de
pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros.

17. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA
A implantação do curso de Especialização em Didática da Língua Portuguesa deverá
contar com salas de aula e laboratórios, espaço dedicado aos alunos para o acesso a
equipamentos de informática e Internet.
Para atender às especificidades relativas às suasfunções, o campus deverá contar com
uma infraestrutura que disponha, pelo menos, dos seguintes espaços:

•

uma sala de aula com capacidade para 40 alunos equipadas com recursos de
multimídias para as atividades e avaliações;

•

dois laboratórios de Informática, cada um equipado com duas impressoras e 25
computadores conectados à Internet banda larga e com webcams acopladas;

•

uma biblioteca, com acervo básico nas áreas de conhecimento do curso;

•

uma videoteca, com material audiovisual de apoio;

•

uma sala de professores com computador e impressora;

•

uma sala para secretaria acadêmica e coordenação.

Além disso, o campus deverá contar com outros equipamentos e materiais para uso
didático, tais como: revistas, obras literárias, softwares específicos, materiais didáticos para
oficina, televisores, projetores de slides e projetores multimídia.
O campus também deverá estar adaptado à recepção e permanência de estudantes e
profissionais com necessidades educacionais específicas. Para tanto, o campus Valença
oferece dois elevadores de acesso, e conta em sua infraestrutura física com rampas de acesso,
portas que permitam a entrada de cadeira de rodas, banheiros adaptados, carteiras para
canhotos etc.
A infraestrutura prevista para o funcionamento do curso é descrita o Quadro3a seguir:

Quadro 3 - Ambientes Acadêmicos
ESPAÇOS

DIMENSÃO

EQUIPAMENTOS

Nº ALUNOS

01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 01

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 02

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 03

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 04

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras
01 Projetor Multimídia

40

01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 05

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 06

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 07

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 08

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 09

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 10

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 11

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 01

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 12

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 13

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 14

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras
01 Projetor Multimídia

40

01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 15

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 16

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 17

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 18

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 19

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 20

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 21

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 22

61m²

01 Quadro, 40 Carteiras

40

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 23

58m²

01 Quadro, 40 Carteiras

35

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 24

58m²

01 Quadro, 40 Carteiras

35

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 25

58m²

01 Quadro, 40 Carteiras
01 Projetor Multimídia

35

01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 26

58m²

01 Quadro, 40 Carteiras

35

01 Projetor Multimídia
01 Mesa, 01 Cadeira fixa
Sala de aula 27

58m²

01 Quadro, 40 Carteiras

35

01 Projetor Multimídia
01 Computador, 01 Mesa e 01
Laboratório

de

Informática 01

Cadeira para o professor
80m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
25 Computadores
01 Computador, 01 Mesa e 01

Laboratório

de

Informática 02

Cadeira para o professor
70m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores
01 Computador, 01 Mesa e 01

Laboratório

de

Informática 03

Cadeira para o professor
80m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores
01 Computador, 01 Mesa e 01

Laboratório

de

Informática 04

Cadeira para o professor
80m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores
01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor

Laboratório de Redes

72m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores
Laboratório
Multimídia

72m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor

20

01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 20 Cadeiras
20 NoteBooks
01 Computador, 01 Mesa e 01
Laboratório

de

Manutenção

Cadeira para o professor
72m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores
01 Computador, 01 Mesa e 01

Laboratório

de

Robótica

58m²

Cadeira para o professor
02 Quadros, 20 Cadeiras

20

15 Notebooks
01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
Laboratório

de

matemática

72m²

01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras,
04

Bancadas,

Material

Didático
01 Computador, 01 Mesa e 01
Laboratório

de

linguagens

70m²

Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia

40

01 Quadro, 40 Cadeiras

O campus possui rede Wi-Fi aberta em toda sua extensão para alunos e servidores. Possui
também, uma sala com 10 (dez) computadores de acesso livre aos alunos, além de 06
computadores disponíveis para consultas na biblioteca e horários reservados para utilização
dos laboratórios.

Quadro4 –Ambientes para docentes
ESPAÇOS

QUANTIDADE DIMENSÃO EQUIPAMENTOS
01 Mesa retangular

Sala da Coordenação

01

35m²

com gaveta
01 Poltrona giratória

01 Mesa de reunião
04 Cadeiras
01 Computador
01 Estabilizador
02 Armários
10 Baias
Gabinete dos Professores

01

70m²

10 computadores
10 estabilizadores
01 Mesa de Reunião
20 Poltronas
20 Cadeira

Sala de Reunião

01

70 m²

01 Computador
01

Projetor

Multimídia
Sistema de Som
01 Mesa de Reunião
150 Cadeiras,
01 Tela Móvel
Auditório

01

120 m²

01 Quardo
01

Projetor

Multimídia
Sistema de Som

A biblioteca do campus Valença constitui-se em um espaço reservado para finsdidáticos e
culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações eaquisição de
conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso àscoleções para os
usuários que respeitarem suas normas regulamentares. A biblioteca possui uma área de
322m2, com prateleiras para livros, uma sala audiovisual, duas salas deestudo, dez baias
individuais, além de mesas e cadeiras para estudo e consulta de livros eperiódicos. Serviços
oferecidos pela Biblioteca:

• Cadastro de usuários
• Consulta local

• Atendimento personalizado
• Empréstimo domiciliar
• Renovação de empréstimo
• Empréstimo especial
• Acesso a internet
• Acesso a base de dados digitais
É permitido livre acesso aos diversos materiais bibliográficos do acervo. Parte delenão
fica disponível para empréstimo e o seu acesso é limitado somente ao âmbito dabiblioteca.
Estes são os materiais de consulta local:

• Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, etc.);
• Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.);
• Coleção para Consulta Local (Livros de consulta).
A biblioteca do campus Valença conta atualmente com aproximadamente 11000 livros,
distribuídos em 3000 títulos. Além disso, o acervo é complementado com o acesso ao Portal
de Periódicos da CAPES, base de dados da Proquest, bem como outros periódicos disponíveis
no PERGAMUM IFBA. Além dos títulos disponíveis, esse projeto de curso contempla a
aquisição, vide planilha de custos (Anexo 4), das referências bibliográficas nomeadas nas
ementas das disciplinas.

18. QUADRO DOCENTE
A seguir, no Quadro 5, os professores que atuarão nas disciplinas do Curso de
Especialização em questão, conforme formação e titulação dos mesmos.

Quadro5. Professor, formação e disciplina
Professor

Formação

Titulação

Anaildes de Jesus dos Santos

Licenciatura em Letras:

Mestrado em Língua e

Espanhol

Cultura

Cíntia Paula Andrade de

Licenciatura em Letras:

Doutorado em

Carvalho

Português/Espanhol;

Literatura e Cultura

Diego Fernandes Coelho

Licenciatura em Letras:

Mestre/doutorando em

Nunes

Português/Inglês

Estudos da Linguagem

Fabrício da Silva Amorim

Licenciatura em Letras:

Doutorado em Estudos

Português/Inglês

Linguísticos

Licenciatura em Letras:

Mestrado em Estudos

Português/Espanhol;

Interdisciplinares em

Lilian Pereira Duarte

Gênero.
Márcia Betânia Amorim e

Licenciatura em Letras:

Mestrado em

Silva

Português/ Inglês

Educação

Márcia Rebeca de Oliveira

Licenciatura em

Especialista em

Letras/Libras

Tecnologia Assistiva e
Libras

Thiago de Freitas Santos

Licenciatura em Letras:

Mestrado em

Português/Inglês

Literatura e
Diversidade Cultural

WhelitonChiangShungMorreira

Licenciatura em Letras:

Mestre em

Ferreira

Português/Inglês

Desenvolvimento
Regional e Urbano

19. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Os certificados do Curso de Especialização em Didática da Língua Portuguesa serão
emitidos pela Reitoria do IFBA ao aluno que satisfizer às seguintes exigências:
I – tiver obtido frequência de, no mínimo, 75% da carga horária de cada disciplina;
II – ter cumprido as 20h de Atividades Complementares do Curso;

III – for aprovado em todas as disciplinas do Curso;
IV- tiver apresentado, individualmente, o Trabalho de Conclusão e tiver logrado
aprovação no mesmo.
Os certificados expedidos deverão mencionar a área de conhecimento do curso, bem
como o título do trabalho de conclusão do curso e a nota ou conceito obtido, além de citar o
ato legal de credenciamento da instituição.
Os certificados deverão ser acompanhados dos respectivos Históricos Escolares, nos
quais constarão, obrigatoriamente:
I – Currículo do Curso, relacionando-se, para cada disciplina, sua carga horária, nome do
docente responsável e respectiva titulação, bem como a nota obtida pelo aluno;
II – período em que foi ministrado o Curso e sua duração total em horas/aula;
III – declaração de que o Curso obedeceu a todas as disposições da legislação vigente.

ANEXO 1
Consulta sobre Especialização lato sensu em Didática da Língua Portuguesa no IFBA
campus Valença
Este formulário tem o objetivo de consultar professores de Valença-BA e região sobre a implantação
de um curso presencial e gratuito de Especialização lato sensu em Didática da Língua Portuguesa.
A iniciativa é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Valença.
Este formulário destina-se, portanto, à consulta pública, não se tratando de uma apresentação final do curso à
comunidade.
*Obrigatório
1. Endereço de e-mail *
2. Qual a sua graduação?
3. Qual a sua área de atuação?
4. Você teria disponibilidade de frequentar um curso de Especialização lato sensu em finais de semana, com
periodicidade quinzenal durante 1 ano e meio? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
5. Em quais dias você teria disponibilidade para frequentar o curso? *
Marcar apenas uma oval.
Durante a semana, à noite.
Sexta à noite, e sábado durante todo o dia.

Sábado, durante todo o dia, e domingo pela manhã
Outro:
6. É de seu interesse realizar estudos na área de Metodologia da Língua Portuguesa, especializando-se em ensino
de gramática, literatura e leitura/produção de texto? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
7. Caso a resposta à pergunta anterior tenha sido negativa, que outra área, das indicadas abaixo, poderia melhor
atendê-lo?
Marcar apenas uma oval.
Ensino de linguagens e suas tecnologias
Linguística
Análise do Discurso
Literatura de língua portuguesa
Língua Inglesa
8. Um curso na área de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa contemplaria os aspectos principais de sua
carreira profissional? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
9. Você teria facilidade de acesso ao IFBA campus Valença, para frequentar esta especialização? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Informações gerais do demandante
Esta seção é destinada ao levantamento do público que possivelmente fará parte do corpo discente
desta especialização.
10. Cidade de residência *
11. Em qual instituição você trabalha? *
12. Instituição onde cursou a graduação *
13. Já possui outro curso de pós-graduação? *
Marcar apenas uma oval.
Não.
Sim, já fiz especialização.
Sim, já fiz mestrado.
Sim, já fiz doutorado.
14. Você tem mais alguma pergunta, comentário ou sugestão para enviar à nossa
Instituição sobre a implantação do curso de Especialização em Metodologia do Ensino
da Língua Portuguesa?

ANEXO 3
CURRÍCULOS LATTES
Segue, abaixo, o Currículo Lattes de todos os professores do Curso de Pós-Graduação em
Didática da Língua Portuguesa.

http://lattes.cnpq.br/6523615714469654 (Anaildes de Jesus dos Santos)
http://lattes.cnpq.br/8266796687629954 (Cíntia Paula Andrade de Carvalho)
http://lattes.cnpq.br/8568349993015659 (Diego Fernandes Coelho Nunes)
http://lattes.cnpq.br/5436684740809886(Fabrício da Silva Amorim)
http://lattes.cnpq.br/4781569045526488 (Lilian Santana da Silva)
http://lattes.cnpq.br/3600106755828847(Márcia Betânia Amorim e Silva )
http://lattes.cnpq.br/5197308775782887 (Márcia Rebeca de Oliveira)
http://lattes.cnpq.br/7158125057897009 (Thiago de Freitas Santos)
http://lattes.cnpq.br/0253135572775961 (WhelitonChiangShung Moreira Ferreira)

