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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E CULTURA

 
 

PLANO DE CURSO Nº 176 / 2020 - DELAC (12.21) 
 
Nº do Protocolo: 23122.021153/2020-61

São João Del-rei-MG, 18 de novembro de 2020.

PLANO DE ENSINO

(RESOLUÇÃO/CONEP nº 12, de 04/04/2018)

COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS

Disciplina: Licenciatura: PCp - A SOCIOLINGUÍSTICA EM SALA DE
AULA

Período: 6º Currículo: 2020

Docente: Natália Elvira Sperandio Unidade Acadêmica: DELAC

Pré- requisito: - Có-requisito:

C. H.
Total:

90h

C. H.
Prática:

82h30min -
90h/A

C. H.
Teórica: -

Grau:

Licenciatura

Ano:
2021

Semestre: 2º Período
Ensino Remoto
Emergencial

EMENTA

Prá�cas de educação linguís�ca. A realidade linguís�ca brasileira em sala de aula. Produção de material e
elaboração de a�vidades de ensino/aprendizagem de língua portuguesa.

OBJETIVOS

Desenvolver a habilidade de preparar material didá�co que contemple os fenômenos de variação e mudança
linguís�cas;

Refle�r sobre a importância da sociolinguís�ca para a educação e conscien�zação linguís�cas;

Elaborar a�vidades que levem à análise das variedades linguís�cas brasileiras e permitam o estudo dos diferentes
aspectos rela�vos ao funcionamento da língua portuguesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será distribuído em 12 semanas com a�vidades assíncronas (Portal Didá�co, Goconqr e Wix) e
síncronas (Google Meet) com carga horária de 3 horas na primeira semana, 7 horas na segunda semana e 8 horas
nas semanas restantes, totalizando 90 horas no Segundo Período Remoto Emergencial (25/01/2021 a
17/04/2021).A divisão das horas ocorrerá da seguinte forma: 1h30min semanais para os encontros síncronos pelo
meet e o restante das horas semanais para as a�vidades assíncronas com a finalidade de discu�rmos sobre os
seguintes tópicos:

para a compreensão dos seguintes conteúdos:

1. A Sociolinguís�ca na formação do professor e prá�ca docente

2. A exclusão social pela linguagem

3. Variação e mudança linguís�ca: reflexos no ensino de Língua Portuguesa
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4. A diversidade linguís�ca no Brasil e fenômenos rela�vos às variações linguís�cas

5. A�vidades centradas nas variedades linguís�cas.

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada com a�vidades assíncronas (leitura de material) disponibilizadas no Portal
Didá�co (www.campusvirtual.ufsj.edu.br), na plataforma Goconqr (h�ps://www.goconqr.com/pt-BR) e no site
Wix (h�ps://www.wix.com/account/sites), e a�vidades síncronas u�lizando a plataforma/aplica�vo Google Meet
(h�ps://meet.google.com/kgk-okxr-zqw), cujo endereço de acesso será divulgado aos alunos através do Portal
Didá�co. Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didá�co.

As a�vidades colocadas como assíncronas correspondem às horas dedicadas aos materiais que serão
disponibilizados pela docente e às a�vidades propostas.

As aulas síncronas não serão gravadas. Ressaltando o que versa a Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do
CONEP: "Art 14 - Estão assegurados os direitos de imagem, de voz e autorais dos materiais de ensino elaborados
pelos docentes, bem como aulas gravadas, conforme legislação vigente.

§ 1º O usuário, que ingressar na plataforma, compromete-se a resguardar os direitos à imagem do
docente/discente, por meio de termo de compromisso, bem como os direitos autorais rela�vos ao material de
ensino por ele elaborado, inclusive aulas, assim como se compromete a não u�lizar o material, seja parcial ou
integralmente, fotos, imagens, nomes ou trechos, para promover insultos pessoais, comentários deprecia�vos,
adotar apelidos pejora�vos, criar "memes" e/ou expressões preconceituosas, ameaças por quaisquer meios seja
contra colegas ou docentes".

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às quartas-feiras, de 13h às 14h, com agendamento
prévio por parte do discente via e-mail (nataliasperandio@ufsj.edu.br) ou portal didá�co com até 24h úteis de
antecedência. O atendimento se dará pela plataforma/aplica�vo Google Meet (h�ps://meet.google.com/kgk-
okxr-zqw) e/ou via portal didá�co.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: "Art. 11. O registro da frequência do discente se
dará por meio do cumprimento das a�vidades propostas, e não pela presença durante as a�vidades síncronas,
sendo que o discente que não concluir 75% das a�vidades propostas será reprovado por infrequência."

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Elaboração de um mapa mental: no valor de 10 pontos.

Elaboração de material didá�co: no valor de 20 pontos.

Elaboração de uma sequência didá�ca: no valor de 40 pontos.

Elaboração de um por�ólio ao final do semestre - no valor de 30 pontos.

Avaliação subs�tu�va: o discente que não ob�ver 60% de aproveitamento na média final, poderá fazer uma
avaliação subs�tu�va sobre uma parte do conteúdo da disciplina como forma de subs�tuir a menor nota ob�da
por ele no semestre. Lembrando que a nota ob�da na Avaliação Subs�tu�va não subs�tuirá a nota original
quando for inferior a esta.

Segunda chamada: o discente que es�ver ausente no dia de aplicação de alguma a�vidade avalia�va terá
direito a uma nova aplicação, desde que sua ausência se enquadre nas jus�fica�vas apresentadas pela
resolução nº 012, de 4 de abril de 2018, seção VII, art. 18.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolinguís�ca. São Paulo: Contexto, 2004.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguís�ca na sala de aula. São Paulo:
Parábola Editorial, 2004.

http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/
https://www.goconqr.com/pt-BR
https://www.wix.com/account/sites
https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw
https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw
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SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguís�ca, mídia e preconceito. São
Paulo: Parábola, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAGNO, Marcos. A norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira. São Paulo: Parábola, 2003.

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguís�ca: uma introdução crí�ca. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

CASTILHO, Ataliba T. de. A língua falada no ensino de português. 5.ed. São Paulo: Contexto, 2003.

ELIA, Sílvio. Sociolinguís�ca: uma introdução. Rio de Janeiro: Padrão, Niterói: UFF/EDUFF/PROED, 1987.
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