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Programa de Pós-Graduação em Linguística

Criação de disciplina.

1. Programa de Pós-Graduação em:

LIN056

2. Objetivo da Ficha:

Código da
Disciplina

Total de
Creditos

8

Nome da
Disciplina

Novas Tecnologias e Ensino de Línguas

Código da
Disciplina

Código
Anterior:

EmentaCarga
Horária

Pré-RequisitosCréditos

Nome da
Disciplina

Justificativa:

As novas possibilidades tecnológicas têm favorecido, atualmente, o desenvolvimento de novos modos de produção de
significados, de práticas e procedimentos de subjetivação que culminam em novas visões sobre a relação linguagem-
mundo. Considerando que a língua é inseparável das práticas sociais e discursivas que a constroem, é inegável que a
difusão e proliferação do uso didático de computadores conectados à Internet tem proporcionado um novo contexto de
atuação para os professores de línguas. Nesse novo cenário, a sala de aula presencial já não é o único espaço de
interação de cursos de línguas, que começam a fazer uso de ambientes virtuais como apoio às atividades desenvolvidas
presencialmente. A partir do pressuposto de que aprender línguas na atualidade demanda um trabalho de
multiletramento (digital, lingüístico, sonoro e visual) para a construção de significados, a disciplina objetiva discutir e
problematizar os aspectos teórico-metodológicos envolvidos no uso de novas tecnologias no ensino-aprendizagem de
línguas.

3. Carga Horária da Disciplina:
Aulas

Teóricas
60

Aulas
Práticas

30
Exercícios e
Seminários

30

4. Ementa da Disciplina:

 Conceito de multiletramento e novas possibilidades no ensino-aprendizagem de línguas;
 Ensino-aprendizagem de leitura e escrita em diferentes suportes e a questão da convergência de mídias;
 Aspectos teórico-metodológicos do ensino-aprendizagem de línguas em ambiente virtual;
 Análise, preparação e implementação de materiais e recursos de língua em ambiente virtual (chat, fórum, wiki);
 Possibilidades e limites no uso de novas tecnologias no ensino-aprendizagem de línguas.

Ínicio de
Validade

2o. período de 2011



X XMestrado Doutorado Todos

Caráter para mestrado:

Obrigatória para:

Optativa para:

Caráter para doutorado:

Optativa para:

6. Disciplinas que São Pré-Requisitos:

7. Bibliografia Principal:
 1 -COPE, B.; KALANTZIS. M (eds). 2001. Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures.
Routledge, London.
 2- KENSKI, V.M. Novos processos de interação e comunicação no ensino mediado pelas tecnologias. In: KENSKI, V.M.
Tecnologias e ensino presencial e a distância. 2003. Campinas: Papirus.
 3- SOTO, U.; MAYRINK,M.F.; GREGOLIN, I.V. Linguagem, educação e virtualidade: experiências e reflexões.
2009. São Paulo: Cultura Acadêmica.

8. Principais Docentes Responsáveis:
Isadora Valencise Gregolin

9. Aprovação da Coordenação do Programa de Pós-Graduação:
Aprovada na 39a. reunião da coordenação deste programa de pós-graduação, realizada em 06/12/2010.

Assinatura do Coordenador do Programa

10. Aprovação do Centro:

Aprovada na 1a. reunião do Centro de Educação e Ciências Humanas, realizada em 11/11/1111.

Assinatura do Diretor do Centro

11. Aprovação do Conselho de Pós-Graduação:
Aprovada na 28a. reunião da Câmara de Pós-Graduação, realizada em  06/07/2011.

Assinatura do Presidente do Conselho

5. Caráter da Disciplina:
Criada para o curso de:

Obrigatória para:

Mestrado Profissional

Caráter para mestrado profissional:

Obrigatória para:

Optativa para:

Alternativa para:

X Área de Concentração para: Estudos Linguísticos.

Alternativa para:

X Área de Concentração para: Estudos Linguísticos.

Alternativa para:

Área de Concentração para:

Específica de Linha para:

Específica de Linha para:

Específica de Linha para:


