
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2017 / 2 OFERTA  ESPECIAL 
 
Área de concentração 

STV EM LINGUÍSTICA APLICADA 
Disciplina Código 

     Métodos e materiais didáticos para o ensino e aprendizagem de português em 

contexto de acolhimento 
LIG945G 

Professor 

    Prof. Dra. Luciane Corrêa Ferreira 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

     5
a
 e 6

a
  regular (14h a 17:40h) [    ]     

especial [9:00-12:00  e 14:00-17:00] 
60h [  ]    45h [  ]     30h [   ]   15h [  ] 25 

Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45, 30 e 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ]      28 e 29 de setembro de 2017 
 

Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários)  

SIM [  ]       NÃO [  ]  

Dados da participação e do participante 

nome [    Prof. Dr. Rômulo Francisco de Souza ]       instituição [      USP ]          carga horária [ 15h  

    
] 

Dados curriculares básicos do professor (Em caso de disciplina ministrada por professor convidado) 

Rômulo Francisco de Souza é residente pós-doutoral, bolsista PNPD-CAPES, junto ao Departamento 
de Letras Modernas (DLM) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 
Universidade de São Paulo (USP), onde realiza estudos sobre a pedagogia Pós-método e suas 
repercussões no campo do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas. Formou-se em 
língua portuguesa e língua italiana pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Obteve 
mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os seus 
interesses de pesquisas incluem: Pedagogia Pós-método, formação de professores de línguas, 
produção de material didático e Português como Língua de Acolhimento (PLAc). Possui experiência no 
campo do ensino de português como Língua de Acolhimento (PlAc) e presta assessoria sobre o tema 
para o Centro Zanmi (BH), iniciativa que tem como objetivo o acolhimento de imigrantes, refugiados e 
apátridas em Belo Horizonte e na grande BH.  

 

 

 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [  ]       NÃO [  ] 
 

Observações (pré-requisitos, recomendações, leitura prévia de textos) 

      
 
Ementa 

     Propomos, nesta disciplina, revisitar os principais métodos de ensino e aprendizagem de línguas, em uma 

visão panorâmica - dos métodos tradicionais à abordagem comunicativa, considerando também os métodos 

humanistas ou alternativos; refletir sobre a pedagogia pós-método, trazendo para debate suas características 

essenciais; e refletir sobre a questão do material didático para o contexto de português como língua de 

acolhimento, a partir de uma perspectiva livre, pós-método e crítica. A disciplina se justifica, especialmente, pela 

notória demanda relativa à formação docente, ao desenvolvimento de material didático especializado e, 

consequentemente, ao desenvolvimento de pesquisas, visando atender ao contexto de português como língua 

de acolhimento no Brasil. 
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