
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ (CUNTINS) 

FACULDADE DE LÍNGUA INGLESA 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA E 

SUAS LITERATURAS  

 

EDITAL 001/2017 

 

O Campus Universitário do Tocantins/Cametá (CUNTINS) da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) torna público que no período de 13/07 a 28/07/2017, estarão abertas as 

inscrições para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS, coordenada pelo Prof. Dr. DANTE 

LUIZ DE LIMA e aprovada pela Resolução nº 4.930 DE 20 DE JUNHO DE 2017.  

As inscrições serão gratuitas e realizadas de 08 às 12hs e de 15hs às 18 hs de segunda 

à sexta-feira na Secretaria da Faculdade de Matemática e Sistemas de Informação com o 

secretário da Especialização: Romulo Everton de Carvalho Moia no Campus 

Universitário do Tocantins/Cametá, com preenchimento de ficha de inscrição. 

O Curso é AUTOFINANCIADO, gerando 13 (treze) boletos bancários: o primeiro 

referente à matrícula no valor de R$ 100,00 (cem reais) e as mensalidades restantes no valor 

de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas das quais 15 vagas 

serão gratuitas. 

 

1. OBJETIVOS 

O Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e suas 

Literaturas será destinado à qualificação para a atividade docente, cujo objetivo é: 

Geral: 

 Por meio de uma abordagem teórica e prática, atualizada e dinâmica, o curso tem 

como objetivo capacitar professores para a docência em Língua Inglesa nos 

ensinos Fundamental e Médio, visando a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem da língua estrangeira. 

. 

Específicos: 

 Favorecer a interlocução entre formação inicial e continuada do educador; 

 Aprofundar conhecimentos teórico-metodológicos sobre o ensino e aprendizagem 

da Língua Inglesa, bem como da Literatura em Língua Inglesa; 



 

 

 Propiciar um contato com novas tecnologias relacionada ao Ensino e 

Aprendizagem da Língua Inglesa; 

 Fomentar a capacidade de análise e discussão de questões relacionadas à 

integração das habilidades de compreensão e produção oral e escrita em Língua 

Inglesa; 

 Integrar a Literatura ao Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa; 

 Elaborar propostas didático-pedagógicas para as atividades práticas, que interajam 

com as atividades previstas nos projetos de extensão do campus que já 

desenvolvem competências nessa área; 

 Desenvolver, no docente, uma postura crítica e reflexiva sobre sua práxis. 

 

2. PÚBLICO ALVO:  

O curso destina-se aos professores da rede pública e particular de ensino, egressos de 

cursos de licenciatura da área de Letras – habilitação em inglês, profissionais ligados à área de 

ensino de outras línguas estrangeiras (professores, coordenadores, supervisores de escolas de 

idiomas) e interessados em geral, desde que portadores de diploma de graduação em curso 

superior na área de humanidades. Espera-se que o profissional possua uma postura autônoma 

a fim de gerenciar sua produção de conhecimento, seja pela formação continuada, seja pela 

pesquisa bibliográfica, seja através de fontes virtuais, a fim de manter-se atualizado e apto a 

executar as tarefas exigidas por seu campo de atuação. 

O perfil deste curso abrange temas transversais necessários à formação do 

profissional da docência em Língua Inglesa, expressos pelo desenho curricular que abrange 

atividades curriculares referentes a linguagem, cultura, literatura, tecnologia, planejamento, 

avaliação, metodologia e pesquisa de ação em sala de aula de língua estrangeira. 

 

3. CARGA HORÁRIA 

O curso terá carga horária total de 390 horas. 

 

4. PERÍODO E PERIODICIDADE:  

Início: 01/09/2017. 

Término: 01/09/2018  

O prazo final para a entrega da monografia será 31.10.2018, a mesma será avaliada 

pelo orientador (a) de cada aluno. 

 

 



 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

INTEGRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES                                

 CH 

ATIVIDADE CURRICULAR T P TOTAL 

Módulo I (Set/2017 a Dez/2017) 

Pesquisa e Metodologia 25 5 30 

Ensino-Aprendizagem da compreensão e produção oral  45 15 60 

ESP: Inglês para  fins específicos 25 5 30 

Módulo II (Jan/2018 a Set/2018) 

Ensino de Literatura Anglófona  25 5 30 

Ensino de Língua mediado pelo computador 20 20 40 

Avaliação: Princípios, Mecanismos e Práticas 20 10 30 

Ensino –Aprendizagem de Compreensão e Produção Escrita em Inglês 45 15 60 

Fonética e Fonologia do Inglês 45 15 60 

Linguística Aplicada ao ensino de língua inglesa 25 5 30 

Monografia --- 20 20 

TOTAL 275 115 390 

 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  

A seleção será realizada por uma comissão, designada pelo Coordenador do Curso, 

composta por três professores. 

Serão adotados os seguintes critérios de seleção: 

● Análise Curricular (Em caso de alunos concluintes, os mesmos deverão comprovar 

documentalmente sua situação acadêmica). Os selecionados serão chamados para uma 

entrevista 

● Entrevista : 

 As entrevistas terão duração máxima de 20 minutos. 

 Os portadores de diploma de curso superior obtido em instituições estrangeiras 

deverão apresentar documento de revalidação ou equivalência no Brasil; 

 Aos candidatos estrangeiros é exigido visto de permanência.  

 

Serão disponibilizadas 30% do total das vagas para bolsas de demanda social, 

isto é, obedecendo o que segue: 

a) Docente (efetivo ou substituto) ou técnico administrativo da UFPA; 



 

 

b) Estar desempregado (nesse caso a coordenação se reserva o direito de proceder 

verificações necessárias); 

c) Pessoas de baixa renda (até dois salários mínimos) que solicitarem no ato da inscrição 

concorrer as vagas da demanda social, deverão comprovar documentalmente essas 

necessidades e, em seguida, serão submetidas a uma seleção. 

d) Aos candidatos que concorrerão às bolsas integrais é exigido o preenchimento do 

formulário socioeconômico.  

 

 As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou correspondência 

(sedex), postada até o último dia de inscrição, com preenchimento de formulário de 

inscrição. Os candidatos deverão ter disponibilidade para aulas quinzenais, sexta 

à noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. As aulas iniciarão no dia 

01.09.2017.  

 Horário de funcionamento do Curso:  

o Sexta: 18:00 às 22:00 h. 

o Sábado: 08:00h às 12:00h – 15:00 h às 19:00 h 

o Domingo: 8:00 h às 12:00 h. 

 Inscrições – 13/07 a 28/07/2017; 

 Deferimento das inscrições – 04/08/2017; 

 Entrevista (eliminatória) – a definir; 

 Divulgação do resultado final - 11.08.2017; 

 Matrícula – 14 a 18.08.2017; 

 Início das aulas – 01.09.2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA DE AULAS 

 

Módulo I (Set/2017 a Dez/2017)   Datas das aulas  

Pesquisa e Metodologia 30 01, 02, 03, 15,16,17 (set) 

Ensino-Aprendizagem da compreensão e 

produção oral 

60 29,30 (set) 01, 13,14,15, 27,28,29 (out) 

10,11,12 (nov).    

ESP: Inglês para  fins específicos 30 24,25,26 (nov), 08,09, 10 (dez)  

Módulo II (Fev/2018 a Set/2018)  Datas das aulas 

Ensino de Literatura Anglófona 30 05,06,07, 19, 20,21 (jan) 

Ensino de Língua mediado pelo computador 40 02, 03, 04, 16,17,18 (fev) 02,03 (mar) 

Avaliação: Princípios, Mecanismos e Práticas 30 16,17,18 (mar)  06, 07, 08 (abril)  

Ensino –Aprendizagem de Compreensão e 

Produção Escrita 

60 20, 21, 22 (abril), 04,05,06, 18, 19, 20 (maio) 

01,02,03 (junho) 

Fonética e Fonologia do Inglês 60 15, 16, 17, 29, 30 (junho) 01, 13, 14, 15, 27, 28, 

29 (julho) 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua 

Inglesa 

30 03, 04, 05, 17, 18, 19 (agosto) 

 

Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que atenderem às 

exigências do Curso de Especialização em Ensino e Aprendizagem em Língua Inglesa e suas 

literaturas.  Para os 35 (trinta e cinco) candidatos pagantes de mensalidades do curso  no valor 

de R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais) não serão divulgadas as razões de aprovação ou 

reprovação de suas inscrições que terão seus nomes numa lista em ordem alfabética. O 

mesmo também é válido para os alunos que concorrerem as bolsas de demanda social. 

Os alunos aprovados que não se matricularem no período estabelecido terão suas 

vagas preenchidas pelos candidatos pagantes classificados, mas que não obtiveram vaga. 

O resultado do processo seletivo será aprovado pelo Colegiado do Curso e 

homologado pelo Conselho, sem direito a recurso. 

 

Cametá/PA, 12 de julho de 2017. 

 

Prof. Dr. Dante Luiz de Lima 

Coordenador da Especialização em Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e suas Literaturas 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CUNTINS/CAMETÁ 

CURSO DE ESPECIA  LIZAÇÃO EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(   ) DEMANDA GERAL (   ) SOCIECONÔMICO – Demanda Social 

 

Nome:  

Data Nascimento: 

RG:                      Órgão Expedidor: 

CPF: 

Endereço:  

Telefone: 

Título da Proposta de Trabalho:  

 

Informações Principais 

a)Você possui outro curso de especialização? (      ) Sim  (      ) Não 

b) Possui vínculo trabalhista (       ) SIM         (         )Não 

c) Quantas pessoas somam renda na sua casa?_____________  

d) Renda familiar de sua família é de até: 

(     ) três salários 

(     ) entre um e três salários mínimos 

(     ) mais de três salários mínimos  

(     ) Outro. Especifique:_______________________________ 

 

e) Você mora em casa: 

(    ) própria 

(   ) Alugada 

(   ) Cedida por amigos e parentes; 

f) Nível de escolaridade de seu pai ____________________________________________ 

g) Nível de escolaridade da sua mãe __________________________________________ 

 

h) Você tem outros irmãos estudando com bolsa? (  ) Sim (   ) Não; 

i) Você possui irmãos na Universidade Pública? (   ) Sim (    ) Não 



 

 

j)Você tem disponibilidade para dedicação exclusiva ao curso de Especialização em Ensino e 

Aprendizagem de Língua Inglesa e suas Literaturas? (    ) Sim (     ) Não 

l) Justifique argumentando seu interesse pelo curso e porque você deve ser contemplado, 

declarando que se receber a bolsa integral se comprometerá em participar do programa e 

concluir com aproveitamento o referido curso de especialização. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cametá, ...............de ...........................................de 2017. 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 


