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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

PLANO DE CURSO 
Centro:       Educação, Letras e Artes 
Curso:  Mestrado/Doutorado em Letras: Linguagem e Identidade 
Disciplina: Ensino de Línguas, Produção e Análise de Materiais Didáticos para a 

Contemporaneidade 
Código:    LEM260 Carga Horária:          30 h/a Créditos:  2 
Semestre Letivo/Ano: 2º / 2020  Horário: Terças e 

quintas-feiras, 
das 9 às 12 

horas  
Professora: Queila  Barbosa Lopes Titulação: Doutora 
1. Ementa  
As línguas e seus contextos socioculturais. Ensino de línguas e interculturalidade. Educação 
linguística e condicionantes históricos da contemporaneidade: o desafio interdisciplinar na escolha e 
definição dos conteúdos, recursos e materiais didáticos para o ensino de línguas. Relações entre 
práticas pedagógicas, cultura e identidade: o local e o global. As Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) e sua relação com a análise crítica e produção de materiais didáticos no mundo 
contemporâneo. 
2. Objetivo Geral 

Analisar materiais didáticos, assim como elaborar tarefas que os componham, para o ensino e 
aprendizagem de línguas com a utilização das TICs para potencializar situações de aprendizagem de 
línguas na contemporaneidade, a partir de uma concepção de língua como constructo sócio-
histórico, arena de conflitos e materialidade dos discursos constitutivos do sujeito fundado na 
alteridade. 
3. Objetivos Específicos  

- Explicar a concepção de língua que norteia materiais didáticos para ensino e aprendizagem de 
línguas; 
- Investigar possibilidades didáticas para o ensino e aprendizagem de línguas com o uso das TICs; 
- Expor a compreensão da noção de letramento(s) e seu papel no ensino e aprendizagem de línguas 
na contemporaneidade; 
- Analisar e selecionar tecnologias digitais que contribuam para a produção de materiais didáticos 
que oportunize engajamento para a aprendizagem de línguas;  
- Elaborar tarefa para composição  de material didático com tecnologias digitais para a promoção da 
competência intercultural numa perspectiva interdisciplinar.  

4. Conteúdo Programático  

Unidades C/H  
1 -  O homem e sua língua(gen)s 
1.1 Entender-se para agir 
1.2 A atitude gnosiológica 
1.3 Concepções de língua(gen)s 

6h 

 

2 - Ensino de línguas e interculturalidade 
2.1 Interculturalidade 
2.2 Discurso intercultural 

6h 
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2.3 Contato intercultural e a prática pedagógica no ensino de línguas 
2.4 A interculturalidade em materiais didáticos 
3. Educação Linguística e materiais didáticos 
3.1 Paradigmas de cultura 
3.2 O local, o global  e o glocal 
3.3 Comunicação, glocal e cibercultura 
3.4 Articular disciplinas: o desafio interdisciplinar 
3.5 Práticas ideológicas e papel político dos materiais didáticos 
3.6 Crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas em materiais didáticos 

9h 

 

4. TICs e materiais didáticos para ensino e aprendizagem de línguas 
4.1 Discursividade online 
4.2 Letramento, multiletramentos e multimodalidade  
4.3 O digital, a BNCC e os materiais didáticos para o ensino de línguas no Brasil: 
letramentos de (re)existência 
4.4 TICs e produção de materiais didáticos para ensino e aprendizagem de línguas 

9h 

 

Total 30  
5. Procedimentos Metodológicos:   

       A disciplina está fundamentada em uma perspectiva problematizadora em que os discentes serão 
incitados a investigação nos moldes da sala de aula invertida, mas com momentos expositivos. O 
Edmodo® será o ambiente virtual de aprendizagem através do qual haverá compartilhamento de 
textos e haverá oportunização de espaços para discussão em fóruns como complementar as 
discussões realizadas nos encontros síncronos, durante os quais haverá analise de materiais didáticos 
para o ensino e aprendizagem de línguas na contemporaneidade. Para o encerramento da disciplina os 
discentes deverão apresentar tarefa para composição de material didático que tenha como meio uma 
tecnologia digital, considerando os conceitos discutidos durante os encontros. 

 

6. Recursos Didáticos:   

  Os recursos didáticos necessários, além de computadores e conexão de internet, serão o Zoom®, o 
Edmodo ®, o Classcraft®, o Google Forms®, o Mentimeter®, o Canva® e artigos acadêmicos, livros 
e capítulos de livro em formato digital (disponibilizados no Edmodo®).  

 

7. Avaliação:  

    
A avaliação dos discentes será processual, considerando a participação nas atividades propostas 
durante os encontros.   
As atividades avaliativas serão:  
 
 -Seminário de apresentação de uma tarefa com tecnologia digital para o ensino e aprendizagem de 
línguas; (2,0 pontos) 
- Análise de unidade de livro didático (2,0 pontos) 
- Artigo acadêmico seguindo as normas ABNT NBR 6022 e 6023. O trabalho deve apresentar, em no 
mínimo 15 e no máximo 18 páginas: resumo, abstract, introdução, desenvolvimento, considerações 
finais e referências.  (6,0 pontos) 
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