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Departamento Responsável: Departamento de 
Línguas e Letras 

Curso: Licenciatura Letras Italiano EaD 

Docente: Grace Alves da Paixão LINK do Lattes: http://lattes.cnpq.br/5488151438890189 

Disciplina: EaD 13343 – Projeto Integrador 6 :Política Linguística 

Pré-requisito:  

Carga horária: 60h  Crédito: 2 

Carga horária TEL 

Teórica  Exercício  Laboratório 

 30h 30h 

Ementa: 

Ementa: Definição de Política Linguística. Direitos linguísticos e movimentos sociais em prol de línguas de tradição ou                
minoritárias. Plurilinguismo e a educação de língua estrangeira. Oficialização e língua de escolarização. 

Objetivos: 

Ao longo e ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de: 
 
Discutir sobre percursos, conceitos e perspectivas da Política Linguística; 
Problematizar as relações entre Direitos linguísticos e movimentos sociais em prol de línguas de tradição ou                
minoritárias; 
Compreender noções relativas a Plurilinguismo; 
Relacionar Política Linguística à educação de língua estrangeira; 
Refletir sobre a prática docente na perspectiva da Política Linguística; 
Reconhecer, nos Documentos Oficiais, os aspectos de Política Linguística. 
 

Conteúdo programático: 

- Políticas Linguísticas: percursos, conceitos e perspectivas 
- Plurilinguismo: percursos, conceitos e perspectivas 
- Políticas Linguísticas e documentos oficiais 
- Questões de Políticas Linguísticas: percursos e perspectivas no contexto brasileiro 
- Políticas Linguísticas e prática docente 
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Metodologia: 

Leitura crítica de textos teóricos e críticos. Exposição de vídeos. Elaboração de resumos e/ou resenhas.               
Reflexão e problematização dos temas mencionados no conteúdo programático à luz da bibliografia             
sugerida. Exercícios teóricos e/ou práticos. Aulas expositivas, vídeo-aulas e/ou podcasts. A metodologia de             
ensino-aprendizagem está calcada no princípio de protagonismo discente, em que o professor indica,             
orienta e conduz o aprendiz em direção à aprendizagem significativa. 

Avaliação: 

Método de avaliação: 
 
Propõe-se uma avaliação formativa, à medida que incentiva o envolvimento do aluno ao desempenhar as               

atividades (resumos, provas, aulas etc.). Para uma avaliação de caráter mais diagnóstico, serão aplicadas              

duas tarefas e duas provas, no intuito de fornecer subsídios para que professor, tutor e alunos tenham uma                  

percepção mais precisa dos aspectos a serem superados em relação à aprendizagem dos conteúdos              

propostos.  

Instrumentos de avaliação : 
 
2 tarefas (20 pontos, cada); 
2 Provas (30 pontos, cada);  
 
Critérios de avaliação: 
 
Habilidades de leitura e escrita; uso padrão da língua portuguesa; adequação às normas da Abnt de 
padronização de textos acadêmicos; participação ativa nas atividades propostas; apreensão dos conceitos 
estudados; criticidade; capacidade de relacionar textos, ideias, contextos e realidades. 
 

Bibliografia: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
  

CALVET, L-J. As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

DINIZ, L. R. A. Política linguística do Estado brasileiro na contemporaneidade: a institucionalização de mecanismos              
de promoção da língua nacional no exterior. 2012. 396p. Tese - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade                 
Estadual de Campinas. Campinas, SP: 2012. 

RAJAGOPALAN, K.; LOPES DA SILVA, F. [orgs.]. A linguística que nos faz falhar – investigação crítica. São Paulo, 
SP: Parábola Editorial, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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NICOLAIDES, C; SILVA, K. A. DA; TÍLIO, R.; ROCHA, C. H. (orgs.). Política e políticas linguísticas. Campinas:               
Pontes, 2013.  

MARIANI, B.S.C. Políticas de colonização linguística. Letras (UFSM), Santa Maria, n. 27, p. 73-82, 2003. Disponível                
em: http://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11900/7322>.  

RIBEIRO SILVA, Elias. A pesquisa em política linguística: histórico, desenvolvimento e pressupostos            
epistemológicos. Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, v. 52, n. 2, p. 289-320, 2013. Disponível em:               
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132013000200007 

FROSI, Vitalina e MISTURINI, Bruno. (Orgs.). São Leopoldo: Imigração italiana, estudos e pesquisas. São              
Leopoldo/RS: Oikos, 2016.  

Cronograma e Conteúdo Programático: *Este cronograma pode sofrer alterações de acordo com as necessidades dos alunos 

e/ou da professora. 

Ao longo do semestre faremos 02 (duas) tarefas com o valor de 20 (vinte) pontos cada, nas seguintes datas: 
1ª tarefa: 28 de abril de 2021  
2ª tarefa:  23 de junho de 2021 
 

Ao longo do semestre faremos 02 (duas) provas com o valor de 30 (trinta) pontos cada, nas seguintes datas:  

1ª prova: 13 de maio de 2021  
2ª prova: 01 de julho de 2021 
 
SEMANAS 1 E 2 (01/03 a 12/03) 

- Políticas Linguísticas: percursos, conceitos e perspectivas (Parte 1) 
 
SEMANAS 3 E 4 (15/03 a 27/03)  

-  Políticas Linguísticas: percursos, conceitos e perspectivas  (Parte 2) 

SEMANAS 5 E 6 (29/03 a 09/04)  

- Plurilinguismo: percursos, conceitos e perspectivas  

SEMANAS 7 E 8 (12/04 a 23/04)  

- Políticas Linguísticas e documentos oficiais (Parte 1)  

SEMANAS 9 E 10 (26/04 a 07/05)  

- Políticas Linguísticas e documentos oficiais (Parte 2)  
- 1ª tarefa 28/04/2021 (valor 20 pontos) 

SEMANAS 11 E 12 (10/05 a 21/05)  

- Questões de Políticas Linguísticas: percursos e perspectivas no contexto brasileiro (Parte 1) 
 1ª. Web – 11/05/2021  
1ª Prova/projeto: 13/05/2020 (valor 30 pontos)  

http://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11900/7322
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132013000200007
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SEMANAS 13 E 14 (24/05 a 04/06) 

- Questões de Políticas Linguísticas: percursos e perspectivas no contexto brasileiro (Parte 2) 
 2ª. atividade avaliativa (valor 20 pontos) – 11/11/2020  

SEMANAS 15 E 16 (07/06 a 18/06)  

- Políticas Linguísticas e prática docente (Parte 1) 

SEMANAS 17 E 18 (21/06 a 02/07)  

- Políticas Linguísticas e prática docente (Parte 2) 
- 2ª tarefa 23/06/2021 (valor 20 pontos) 
- 2ª. Web – 24/06/2021 
- 2ª Prova/projeto: 01/07/2021 (valor 30 pontos) 
 

SEMANA 19  (05 a 07/07)  
- Políticas Linguísticas e prática docente (Parte 2) 

 

PROVAS FINAIS: DE 12/07 a 16/07) 


