
ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

E LITERÁRIOS 

1. Diversidade linguística e suas 
implicações para o ensino de língua 
portuguesa. 

2. O ensino de leitura e escrita baseado nos 
gêneros textuais: perspectivas de atuação 
docente. 

3.  A produção de textos na educação básica 
e suas funções sociais. 

4. Projetos didáticos e sua aplicação no 
ensino de língua portuguesa e literatura na 
educação básica. 

5.  Ensino de Língua portuguesa e literatura 
e sua articulação com a pesquisa: desafios e 
perspectivas. 

6.  Concepções de língua, linguagem, 
gramática e texto e seus desdobramentos 
para o ensino de língua portuguesa. 

7.  O ensino de língua portuguesa e 
literatura no contexto das tecnologias de 
informação e comunicação. 

8.  O ensino de literatura na educação 
básica. 

9.  Letramento e literatura na educação 
básica: o ensino pela e para a literatura. 

10. Letramento literário: dilemas e 
proposições. 

 

 

 

 

 

 

 



ENSINO DE LIBRAS 

 

1. Políticas públicas para o ensino de 
Libras no Brasil. 

 
2. Abordagens para a educação de surdos: 

Oralismo, Comunicação Total e 
Bilinguismo. 

 

3. Educação bilíngue-bicultural e a 
construção identitária do sujeito surdo. 

 
4. Processos de ensino e aprendizagem da 

Libras na Educação Básica. 
 

5. A aquisição da leitura e da escrita pela 
pessoa surda. 

 
6. As práticas de letramento para surdos. 

 
7. O ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua na Educação Básica. 
 

8. Interferências da Libras na 
aprendizagem do português escrito. 

 

9. Intervenção do intérprete de língua de 
sinais no contexto pedagógico. 

 

10. Libras, políticas educacionais para 
surdos e formação docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 

INGLESA 

1. Metodologias, pressupostos e abordagens 

para o ensino de língua e literatura inglesa. 

2. História e práticas de ensino de língua 

inglesa no Brasil. 

3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

o ensino e aprendizagem de língua e 

literatura inglesa. 

4. Linguística aplicada e os processos de 

ensino e aprendizagem de língua inglesa. 

5. Interações entre pesquisa e ensino como 

práticas de intervenção na docência de 

língua e literatura inglesa. 

6. Novas tecnologias no ensino de língua 

inglesa. 

7. Peculiaridades do ensino de língua 

inglesa para estudantes brasileiros. 

8. Uso da música, do cinema e de outras 

artes no ensino de língua inglesa. 

9. Diferentes gêneros literários e ensino de 

língua inglesa.  

10. Procedimentos e crenças e suas 

repercussões no ensino de língua inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRAS 

 

 

1. Abordagens históricas sobre a surdez e o 
uso das línguas de sinais. 
 

2. Língua de sinais, desenvolvimento 
linguístico-cognitivo e integração social 
do sujeito surdo. 

 

3. A fonologia da Língua Brasileira de 
Sinais. 

 

4. Os parâmetros da Língua Brasileira de 
Sinais. 

 

5. A morfologia e o léxico da Língua 
Brasileira de Sinais. 

 

6. A sintaxe espacial. 
 

7. Aspectos semânticos e pragmáticos da 
Libras. 

 

8. A aquisição da linguagem por surdos. 
 

9. Aquisição de segunda língua por surdos. 
 

10. Implicações da língua de sinais na 
formação identitária e cultural do sujeito 
surdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA BRASILEIRA 

1. Literatura no Brasil: séculos XVI e 
XVII. 

2. Literatura Barroca e o Recôncavo 
Baiano. 

3.  O romantismo literário brasileiro: 
temas, contribuições e limites.  

4. A Bahia na literatura brasileira: 
representações e contribuições de autores 
baianos. 

5. A poesia brasileira em três momentos do 
século XX: Carlos Drummond de Andrade, 
João Cabral de Melo Neto e Ana Cristina 
César. 

6. A narrativa ficcional brasileira em 
debate: Machado de Assis, João Guimarães 
Rosa e João Ubaldo Ribeiro. 

7. Estéticas de ruptura na Literatura 
Brasileira. 

8. Literatura Brasileira e multiculturalismo.

9. Literatura popular: possibilidades, 
interações e tensões. 

10. Literatura brasileira contemporânea: 
aspectos, temáticas e performances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA PORTUGUESA 

 
1. A heteronímia de Fernando Pessoa e o 

modernismo português. 
 

2. Movimentos literários contemporâneos 
em países africanos de língua 
portuguesa. 

 
3. A historiografia de Fernão Lopes. 

4. Diásporas, migração e fronteiras em 
prosa e poética produzidas em países 
africanos de língua portuguesa. 

5. O teatro de Gil Vicente. 

6. A poesia contemporânea em Portugal. 

7. A poética de Cesário Verde, Camilo 
Pessanha e Mário de Sá Carneiro.  

8.  O romantismo literário em Portugal. 

9. Convergências e tessituras entre o 
modernismo brasileiro e a produção 
literária em países africanos de língua 
portuguesa. 

10. O neo-realismo em Portugal. 

 

 



DESPORTO INDIVIDUAL 

1- O ensino dos esportes individuais nas 
diferentes abordagens pedagógicas da Educação 
Física. 

2- O trato do conhecimento dos esportes 
individuais nos diferentes níveis de ensino da 
educação básica. 

3- O processo ensino-aprendizagem do 
atletismo no contexto escolar. 

4- O processo ensino-aprendizagem das 
atividades aquáticas no contexto escolar. 

5- O processo ensino-aprendizagem das lutas no 
contexto escolar. 

6- Atletismo, lutas e atividades aquáticas como 
manifestações da cultura corporal e sua 
adequação no contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Concepções de estágio de suas implicações 
na formação do professor de Educação Física. 

2. O estágio como eixo norteador do currículo 
de formação do docente em Educação Física. 

3. O Estágio em Educação Física como 
possibilidade de superação da dicotomia teoria 
e prática. 

4. A legislação vigente que regulamenta o 
estágio nos cursos de formação de professores 
de Educação Física no Brasil e sua concepção 
de estágio. 

5. A pesquisa e a extensão no contexto do 
estágio como estratégia de formação do 
professor de Educação Física. 

6. As contribuições do estágio em Educação 
Física e suas especificidades na relação entre 
universidade, escola e comunidade. 

7. A escola como espaço de investigação e 
reflexão da ação docente supervisionada em 
Educação Física. 

8. O planejamento e a organização do trabalho 
pedagógico na escola no âmbito da supervisão 
de estágio em Educação Física. 

9. As teorias da educação e as metodologias de 
ensino em Educação Física no contexto do 
estágio supervisionado para a educação básica. 

 

 



PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

1. Contribuições da Psicologia da Educação 
para a Formação de Professores no Brasil. 
2. As Teorias de Jean Piaget e David Ausubel e 
suas implicações para os processos de ensino e 
aprendizagem na escola. 
3. A Psicologia Sócio-histórica de Lev 
Vigotsky e suas implicações para os processos 
de ensino e aprendizagem na escola. 
4. As Teorias Comportamentais e suas 
implicações para os processos de ensino e 
aprendizagem na escola. 
5. A Teoria de Henri Wallon e suas implicações 
para os processos de ensino e aprendizagem na 
escola. 
6. Psicologia da Educação e Educação 
Inclusiva: debates, impasses e contribuições da 
Psicologia para a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais no ambiente escolar.  
7. Contribuições da Psicologia da Educação 
para os estudos sobre dificuldades e distúrbios 
de aprendizagem. 
8. Processos psicológicos e ambientes virtuais 
de ensino-aprendizagem: desafios e 
perspectivas da Psicologia da Educação. 
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