APRESENTAÇÃO

Estamos orgulhosos por você ter escolhido o Curso de Graduação: Licenciatura Plena em Letras –
Habilitação: Língua Portuguesa e Literaturas: Brasileira e Portuguesa, reconhecido com o, conceito: “ B ”, pela
Portaria Ministerial/MEC nº 1.373/2002 (DOU 13/05/2002) para fazer sua formação para o magistério do Ensino
Fundamental e Médio na FAFIL-FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS, mantida pelo IESPA –
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA. Esperamos que a sua presença entre nós esteja
alicerçada na crença e na confiança de que esta Instituição oferece educação de qualidade. Afinal, há 41 anos
oferecemos educação básica e há 09 anos educação superior.
O IESPA-FACULDADES tem se preocupado em ser uma instituição educacional voltada para o futuro,
para as mudanças decorrentes do progresso científico, tecnológico e cultural da sociedade.
O IESPA-FACULDADES lhe deseja um bom desempenho no Processo Seletivo 2006.

FRANCISCO DE PAULA MELO AGUIAR
DIRETOR-PRESIDENTE

IESPA-FACULDADES – Rua Eurico Dutra, 64 – Bairro Popular – Fone (FAX) 32291479
E-mail: iespa@ig.com.br – CEP 58301-055 – SANTA RITA – PARAIBA.
Curso de Graduação: Licenciatura Plena em Letras – Habilitação: Português e Literaturas: Brasileira e Portuguesa
Reconhecimento: Portaria Ministerial/MEC nº 1.373/2002 de 09/05/2002 (DOU 13/05/2002)
Curso reconhecido com o Conceito/MEC: B
Vagas oferecidas: 80 (oitenta)
Duração: 04 (quatro) anos (Mínima)
Regime Escolar: Seriado/Anual
Turno: Noturno
Inicio do ano letivo: 30 DE JANEIRO DE 2006 – ÀS 19:OO H
Anuidade: R$ 3.960,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), dividida em l2 (doze) mensalidades
de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
Normas do Processo Seletivo
1. Inscrições
1.1 Processamento
- Período:
de 21/10/2005 a 21/11/2005
- Horário:
das 8:OOh às 22:00h.
- Local:
IESPA-FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - CONSEL – Comissão do Processo
Seletivo - SECAD - Rua EURICO DUTRA, 64 – Bairro Popular – FONE 32291479 – E-MAIL: iespa@ig.com.br –
SANTA RITA – PARAIBA.
- Informações: Tel.: (XX83) 3229 1479
1.2

Requerimento de inscrição

No ato da inscrição, o(a) candidato(a) ou seu representante legal deverá preencher corretamente o
requerimento de inscrição, declarar que aceita seus termos, assinar de próprio punho e entregar juntamente com os
documentos ao funcionário da CONSEL.
Os candidatos portadores de necessidades educativas especiais deverão comunicar tal fato à CONSEL –
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO durante o ato/período de inscrição, para que a mesma tenha condições de
providenciar, em tempo hábil, os recursos necessários a cada caso.
1.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentação necessária
Cópia autenticada em cartório da cédula de identidade do candidato;
Cópia autenticada em cartório do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou equivalente. (Portaria nº
2941 de 17/12/2001 – Ministério da Educação)
Cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar do Ensino Médio e/ou equivalente.
02 fotos 3x4 recentes.
Cópia do CPF
Cópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou equivalente para os candidatos do sexo masculino.
Cópia do titulo eleitoral com o comprovante que votou na última eleição para os candidatos maiores de 18
(dezoito) anos.
Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) na conta corrente nº
2291479-X – Agência: 1268-8 – BANCO DO BRASIL S/A – Santa Rita – Paraíba.

Obs.:1 – A cópia da cédula de identidade poderá ser substituída por cópia de qualquer outro documento oficial que
possua foto;
Obs.:2 – O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar a cédula de identidade de estrangeiro (RNE)
que comprove sua condição – temporária ou permanente - no país; e

Obs.:3 - A cópia autenticada em cartório poderá ser substituída por autenticação realizada pelo funcionário
responsável pela inscrição, mediante apresentação do respectivo original.
1.4
•
•

Taxa de inscrição
A taxa de inscrição é R$ 100, 00 (CEM REAIS) e será depositada pelo interessado na Conta corrente nº
2291479-X - Agência 1268-8 – Banco do Brasil S/A – Santa Rita – Paraíba, antes da formalização da inscrição
junto a Comissão do Processo Seletivo.
Não será recebido requerimento de inscrição com documentação incompleta.

Observação.: O valor pago como taxa de inscrição não será devolvido sob hipótese alguma em caso de desistência
do candidato.
1.5

Opção/curso

O candidato e/ou seu representante legal declara no ato da inscrição, que aceita o as normas contidas no
Edital e no Manual do Processo Seletivo/2006 e que tem conhecimento e ciência própria que está concorrendo a
uma vaga no Curso de Licenciatura Plena em Letras – Habilitação para o Magistério do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio em Português e Literaturas: Brasileira e Portuguesa.
1.6
•
•
1.7

Instruções para preenchimento do requerimento de inscrição:
Para a formalização da inscrição, o candidato preencherá o requerimento com caneta esferográfica de tinta de
cor azul ou preta.
Requerimento: leia com atenção, date, preencha o nome completo e demais dados com letra de forma e assine.
Comprovação da inscrição

O cartão de identificação será entregue ao candidato no ato da inscrição e conterá informações sobre o local
de realização das provas. Outras informações contidas no campo OBSERVAÇÃO registram se o candidato é
canhoto e se é portador de necessidades educativas especiais de atendimento (se tem alguma deficiência).
2. Execução do Processo Seletivo
2.1 Data, Horário e Local
DATA: 04 de Dezembro de 2006
HORÁRIO: 13:00h às 17:00h
LOCAL: IESPA – FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS – RUA EURICO DUTRA, 64,
BAIRRO POPULAR – Fone/Fax 32291479 - CEP 58301-055 – SANTA RITA – PARAIBA.
Observações.: 1 - As provas serão realizadas em um único dia e exclusivamente no endereço acima; e
2 – O IESPA/FAFIL se reserva com o direito de prorrogar as datas da inscrição, da realização das
provas e do inicio do ano letivo, caso seja necessário, mediante comunicação aos candidatos já inscritos,
selecionados ou matriculados.
2.2

Estruturação do Processo Seletivo

O processo seletivo do IESPA/FAFIL será constituído de realização de :
•
•

PROVAS OBJETIVAS: Português e Literatura Brasileira ; e
PROVA SUBJETIVA: Redação (Portaria nº 2.941 de 17/12/2001-MEC).

Observações:
1. As provas avaliarão o domínio de competências básicas que se espera de concluintes do Ensino Médio.

2.

3.

4.

2.3
•
•
•

2.4

Para o curso de Licenciatura Plena em Letras – Habilitação: Português e Literaturas: Brasileira e Portuguesa, os
candidatos realizarão duas provas: Língua Portuguesa/ Literatura Brasileira (prova objetiva ou de múltipla
escolha) e Redação (prova subjetiva ou dissertativa).
Prova de Redação: serão propostos três temas e o candidato escolherá um sobre o qual desenvolverá um texto.
A redação é de caráter eliminatório (Portaria nº 2.941 de 17/12/2001 – Ministério da Educação).O candidato
que obtiver nota zero na redação será eliminado.
Prova objetiva ou de múltipla escolha em Língua Portuguesa/Literatura Brasileira: avaliará diferentes
competências como capacidade de leitura e compreensão de textos, habilidades lingüísticas, raciocínio lógico e
capacidades de análise e de síntese.
Candidatos selecionados e suplentes
Os candidatos serão selecionados de acordo com a pontuação obtida e classificados em ordem decrescente até o
preenchimento total do número de vagas do curso, conforme divulgado neste manual.
Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados e também serão
classificados em ordem decrescente de pontuação.
O candidato selecionado e classificado que deixar formalizar matricula no prazo determinado será substituído
pelo suplente respectivo, segundo sua classificação na lista de espera.
Resultados/Divulgação

O resultado geral do Processo Seletivo IESPA/FAFIL/2006 será divulgado até o dia 12 de Dezembro de 2005,
às 16:00h das seguintes formas:
•

afixado no mural da SECAD – SECRETARIA
ACADÊMICO/IESPA/FAFIL onde o curso é oferecido;

•

pela Rádio Comunitária Educadora FM – 104,9 – Fone XX83 – 3229 1711 - Santa Rita – Paraíba.

DE

ENSINO

E

CONTROLE

NOTA: O resultado poderá ser também divulgado pela imprensa local, estadual e/ou nacional, pela internet e pelo
telefone 3229 1479 /IESPA/FAFIL.
2.5 Chamada de suplentes
Encerrado o prazo para matrícula e ocorrendo vagas oriundas da desistência de candidatos classificados no
processo seletivo, serão convocados os suplentes segundo ordem de classificação. A convocação dos suplentes
ocorrerá a partir do dia 02 de Janeiro de 2006 e será efetuada mediante EDITAL afixado na SECAD- Secretaria de
Ensino e Controle Acadêmico. Poderá também ser divulgada na imprensa escrita estadual e na Rádio Comunitária
Educadora FM – 104,9 – Santa Rita – PB e pela Internet, no horário de 8:00h às 18:00h, enquanto perdurarem as
vagas.
3. Orientações ao Candidato
•
•
•
•
•
•
•

O candidato deverá apresentar-se no local das provas às 12:00h, munido do cartão de identificação/inscrição e
documento oficial de identificação original com o qual se inscreveu;
O local de realização das provas estará disponível no dia 03/12/2005 no mural do IESPA/FAFIL/SECAD e no
dia das provas, afixado em murais;
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato;
A redação, bem como o cartão das respostas das questões objetivas, deverão ser respondidos com caneta
esferográfica de tinta na cor AZUL ou PRETA;
A redação e o cartão – resposta (gabarito das respostas do candidato), deverão ser assinados pelo candidato
antes de terminar e entregar as provas aos aplicadores;
No ato da distribuição das provas aos candidatos não poderão ser identificadas através do nome ou de qualquer
outra forma que não aquela determinada pela comissão. A identificação com nome desclassifica o candidato;
Os candidatos só poderão se ausentar definitivamente da sala 1(uma) hora após o início das provas;

•
•
•

candidato não poderá levar o Caderno de Questões;
Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão sair juntos da sala; e
Os seguintes procedimentos deverão ser observados pelos candidatos durante as provas:
a) Não portar quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como calculadoras, relógios com calculadora, telefones
celulares, bips, walkman, headphones, pagers ou fonte de consulta de qualquer espécie. Esses objetos deverão
ser colocados sobre a mesa até o término da prova e o afastamento do candidato da sala. Os aplicadores não se
responsabilizarão pela guarda desses objetos;
b) permanecer em silêncio durante a realização das provas;
c) dirigir-se aos fiscais das provas somente em caso de real necessidade;
d) manter-se atento à sua prova, uma vez que não será permitida qualquer comunicação com outro candidato;
e) utilizar os espaços dos cadernos de provas para rascunho, não sendo permitido utilizar outros materiais para
esse fim;
f) evitar apagar uma questão já assinalada no cartão-resposta para não rasurá-lo, pois com rasura ou duas
respostas para a mesma questão, a questão e considerada errada e nota zero para a mesma;
g) preencher (Gabarito de resposta) totalmente o quadrado correspondente à opção feita escolhida pelo
candidato.

4. Avaliação de desempenho do candidato
a) A pontuação total que compõe o processo seletivo IESPA/FAFIL/2006, será de 300 (trezentos) pontos,
distribuídos nos seguintes componentes:
• Prova de Língua Portuguesa: 100 pontos (Prova Objetiva);
• Prova de Literatura Brasileira: 100 pontos (Prova Objetiva) e
• Prova de Redação: 100 pontos (Prova subjetiva).
b) O número total de pontos de cada candidato será o resultado da soma dos pontos obtidos em cada componente.
c) A média final de classificação de cada candidato em ordem decrescente é obtida pela divisão do total de pontos
das PROVAS: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira e Redação (Redação + Objetivas : três) por três.
d) Será considerado eliminado o candidato que:
• não comparecer a qualquer prova;
• usar meios fraudulentos; e
• deixar de apresentar qualquer documento solicitado.
e) A classificação dos candidatos será por ordem decrescente de pontuação. Em caso de empate, serão utilizados
critérios na seguinte ordem:
Itotal de pontos obtidos na redação (prova subjetiva);
IItotal de pontos obtidos na prova de Língua Portuguesa (prova objetiva);
IIItotal de pontos obtidos na prova de Literatura Brasileira(prova objetiva);
IVpermanecendo o empate, a preferência será do candidato mais idoso.
e) As provas com questões de múltiplas escolhas serão corrigidas através dos gabaritos de respostas e a redação, por
banca de professores especializados;
f) Nos gabaritos de respostas das provas de múltiplas escolhas, as indicações que se apresentarem emendadas,
rasuradas ou que contiverem mais de uma resposta assinalada, não serão consideradas;
g) A redação apresentada com letra ilegível ou que não contenha o nome ou assinatura do candidato não será
corrigida;
h) Não haverá, em hipótese alguma, vista ou revisão de provas.
5.

Matrícula dos candidatos selecionados

A matrícula constitui o ato formal de ingresso no curso de graduação: LICENCIATURA PLENA EM
LETRAS – HABILITAÇÃO: PORTUGUÊS E LITERATURAS: BRASILEIRA E PORTUGUESA e de vinculação
do aluno à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo IESPA e será feita no primeiro ano/série do
curso, sendo renovada anualmente, de acordo com o Calendário Acadêmico que independe do ano civil.

A matrícula dos candidatos classificados, dentro do estrito número de vagas, será realizada no período: 12 a
23 de dezembro de 2005, na SECAD – SECRETARIA DE ENSINO E CONTROLE ACADÊMICO, no
IESPA/FACULDADE, onde o curso será oferecido, no horário das 19:00h às 22:00h.
Endereço:
IESPA – FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS – RUA EURICO DUTRA, 64 – BAIRRO
POPULAR – FONE 32291479 – CEP 58301-055 – SANTA RITA – PARAIBA.
Observações :
1. O curso terá início no dia 30 de janeiro de 2006 e funcionará no horário noturno: das 19:00h às 22:00h.
2. O candidato que não efetuar sua matrícula no prazo estabelecido será considerado DESISTENTE e
perderá a vaga para primeiro aprovado e não classificação constante da lista de espera (suplente).
6. Documentação para matricula
A matrícula inicial será instruída com a seguinte documentação:
I- original do Histórico Escolar do ensino médio ou Certificado de Conclusão do 2º Grau ou equivalente, assinado
pelo diretor e secretário e acompanhado de cópia autenticada em cartório;
II- cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;
III- cópia autenticada em cartório do CPF;
III- duas fotos 3x4, recentes;
IV- cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor com o comprovante que votou na última eleição;
V- cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento ou de casamento;
VI- cópia autenticada em cartório do comprovante de quitação com a Justiça Militar, se do sexo masculino;
VII- preenchimento do requerimento de solicitação de matrícula, segundo modelo fornecido pela
SECAD/FAFIL/IESPA;
VIII- comprovante do pagamento da primeira parcela da ANUIDADE ESCOLAR no valor de R$ 330,00 (trezentos
e trinta reais) que deverá ser depositado na Conta corrente nº 2291479-X – Agência: 1268-8 – Banco do Brasil S/A
– Santa Rita - Pb;
IXpreenchimento e assinatura em duas vias do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, onde consta que o aluno tem obrigação para com o IESPA/FACULDADE de 12 (doze)
prestações de R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS) mensais, vencíveis no dia 30 de cada mês e pagáveis
até o dia 05 do mês seguinte sem multas ou juros, segundo o modelo fornecido pela SECAD/FAFIL/IESPA, perante
duas testemunhas e dois fiadores, totalizando a anuidade escolar em R$ 3.960,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS).

OBSERVAÇÕES:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

No ato da matrícula, o aluno menor de 18 (DEZOITO) anos deverá estar acompanhado por um responsável, a
não ser que o mesmo seja EMANCIPADO, devendo este trazer cópia autenticada em cartório do documento
comprobatório.
IMPORTANTE: Para composição de cada turma é considerado o máximo de 40 alunos.
Não será considerado apto a efetuar a matrícula o candidato aprovado que não apresentar, no período destinado
à matrícula, o comprovante de conclusão do ensino médio (2º grau) ou qualquer outro documento exigido. Não
serão aceitos protocolos de documentos e muito menos matricula condicional.
aluno regularmente matriculado na primeira série do curso de Letras deverá participar da Recepção aos Alunos
Novatos (CALOURADA), atividade que visa contextualizar o aluno na FAFIL/IESPA e no curso, além de
promover a integração dos alunos.
Perderá a vaga o aluno que não comparecer às aulas nos primeiros trinta dias do ano letivo, sem que para isso
esteja legalmente amparado (Lei n.º 6.202/75, Decreto Lei n.º 1.044/69), e não caberá a devolução dos
valores já pagos.
O representante legal deverá apresentar, no ato da inscrição, uma procuração conferindo-lhe poderes para
efetuar a referida inscrição. Pais de candidatos não necessitam de procuração.
Em caso de desistência, o(s) valor(es) pago(s) não será(ão) devolvido(s), sob hipótese alguma.

7. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

– PROVAS OBJETIVAS:
• LINGUA PORTUGUESA; e
• LITERATURA BRASILEIRA
Visa verificar os conhecimentos e habilidades apresentados pelos candidatos quanto à capacidade de leitura e
compreensão dos diferentes textos e ao uso da linguagem culta em situações diversas. Enfatizará dois aspectos:
1- Compreensão de textos retirados de livros, jornais e revistas.
2- Desempenho lingüístico relativo à: morfologia, sintaxe, semântica, pontuação e ortografia.
3- Brasil: Escolas Literárias, seus escritores e suas obras.
7.2 – REFERÊNCIAS
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa, São Paulo: Nacional, 1976.
CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática de Língua Portuguesa. 3.ed.ver. e atual. RJ:Fename,1976.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da Língua Portuguesa / Pasquale & Ulisses. São Paulo: Scipione,1996.
FARACO, Carlos Emílio & MOURA, Francisco M. Gramática. 12.ed.SP:Ática, 1985.
_____________________________. Língua e Literatura. 15.,ed. SP: Ática, 1995, V. l, 2 e 3.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar: teoria, sínteses das unidades, atividades práticas, exercícios de
vestibulares: 2º Grau/São Paulo: FTD, 1992.
FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco P. Para entender o texto-literatura e redação.SP:Ática,1990.
PROENÇA FILHO, Domício. Estilo de Época na Literatura. 12.ed. SP: Ática, 1991.
SOARES, Magda Becker. Técnicas de Redação: as articulações lingüísticas como técnicas do pensamento. RJ: Ao
Livro Técnico, 1987.
OBSERVAÇÃO: O candidato poderá estudar os mesmos conteúdos com outra referência bibliográfica do mesmo
nível e/ou semelhante.
7.3 - Redação (Provas subjetiva)
A redação visa verificar a capacidade de expressão escrita e a lógica do pensamento estruturado,
considerando os seguintes aspectos:
1 - Adequação ao tema proposto;
2 - Expressão das idéias com clareza e precisão:
2.1. organização lógica e coerente das idéias;
2.2. estruturação dos parágrafos;
2.3. uso adequado dos processos de coordenação e subordinação;
2.4. pontuação adequada;
2.5. propriedade vocabular.
7.4 – REFERÊNCIA
• Serão propostos três temas e o candidato escolherá um sobre o qual desenvolverá um texto dissertativo.
Observações:
1. A redação é de caráter eliminatório (Portaria nº 2.941 de 17/12/2001 – Ministério da Educação).
2. O candidato que obtiver nota zero na redação será eliminado.

8.GRADE CURRICULAR
IESPA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
CURSO DE LETRAS / LICENCIATURA PLENA
HABILITAÇÃO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS: BRASILEIRA E PORTUGUESA
REGIME SERIADO/ANUAL
SÉRIE
DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA
TOTAL
Língua Portuguesa I
180
Língua Latina I
40
Teoria da Literatura
120
Métodos e Técnicas de Pesquisa
90
Literatura Portuguesa I
90
Lingüística I
90
Prática de Ensino I
60
Estágio Supervisionado I
75
745
SÉRIE
DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA
TOTAL
Língua Portuguesa II
180
Língua Latina II
40
Literatura Latina
40
Lingüística II
110
Literatura Portuguesa II
120
Língua Inglesa I
60
Prática de Ensino II
75
Psicologia da Educação I
30
Estágio Supervisionado II
75
730
SÉRIE
DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA
TOTAL
Língua Portuguesa III
180
Literatura Brasileira I
100
Língua Inglesa II
60
Cultura Brasileira
60
Didática I
75
Psicologia da Educação II
30
Estrutura e Func. da Educação Básica
90
Prática de Ensino III
50
Estágio Supervisionado III
75
720
SÉRIE
DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA
TOTAL
Língua Portuguesa IV
180
Literatura Brasileira II
120
Didática II
90
Psicologia da Educação III
60
Educ. Física, Jogos e Desportos
60
Prática de Ensino IV
100
Estágio Supervisionado IV
75
685

1ª

2ª

3ª

4ª

TOTAL DA CARGA/HORÁRIA DO CURSO: 2.880 HORAS/AULA, SENDO:
Aulas teóricas
Educação Física
Estágio Supervisionado I,II,III,IV (Língua Portuguesa e Literaturas)

2.520
60
300

9 - CORPO DOCENTE
Atendendo ao que dispõe o Art. 52, Inciso II da Lei nº 9.394 de 20/12/96, regulamentado pelo Decreto
Federal nº 2.207/97, os docentes relacionados a seguir têm sido os responsáveis pela execução das disciplinas do
Curso de Letras da FAFIL/IESPA:
PROFESSOR

DISCIPLINA

TITULAÇÃO

Alvanira Lúcia de Barros

Teoria da Literatura

Mestre

Carlos de Medeiros Monteiro

Língua Portuguesa

Especialista

Psicologia Educacional

Mestre

Língua Inglesa/Est.Func.Ed.Básica

Mestre

Maria Neni de Freitas

Prática de Ensino

Mestre

Francisco Brito do Nascimento

Educação Física

Especialista

Francisco de Paula Melo Aguiar

Cultura Brasileira / Didática

Doutor

Lingüística/Prática de Ensino

Especialista

Hérica Paiva Pereira

Lingüística / Literatura Portuguesa

Doutoranda

Hermano de França Rodrigues

Língua Portuguesa e Lit. Brasileira

Mestrando

Maria do Socorro Caju Mariano

Literatura Portuguesa/Prática de Ensino

Especialista

Maria Dorotéa da Silva

Língua Latina/Didática

Mestre

Maria Ribeiro da Silva Santos

Literatura Portuguesa

Especialista

Língua e Literatura Portuguesa

Mestre

Língua e Literatura Latina

Especialista

Língua Inglesa

Especialista

Língua Inglesa/Prática de Ensino

Mestre

Severina Bezerra da Silva Melo Aguiar

Psicologia Educacional

Mestre

Severino dos Ramos Pereira

Psicologia Educacional

Especialista

Vera Lúcia Nóbrega da Silva

Didática/Método e T.Pesquisa

Mestranda

Daniela Ribeiro Barros
Dioclecio de Brito

Gilvandro da Silva

Marinaldo José da Silva
Marinalva Melo Rodrigues Souza
Marleny Maria da Silva
Nilza Fernandes de Souza

10 - INSTALAÇÕES FÍSICAS
A FAFIL - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo IESPA, funciona à Rua Eurico Dutra,
64, Bairro Popular - Santa Rita - PB tem os seguintes ambientes:
TIPOS DE INSTALAÇÕES

QUANTIDADE

Administração: IESPA/CONSEPE/CONSUA

01

Ambiente coletivo de estudo (PRAÇA DA ALEGRIA)

01

Auditório

02

Bebedouros elétricos

03

Cantina equipada com frises, etc

01

Coordenação de Curso(s) – COPEC

01

Corredores

08

Diretoria

01

Diretório – DIRETÓRIO ACADÊMICO

01

Ginásio Poliesportivo

01

Sala da Biblioteca com mais de 5 mil títulos

01

Sala de professores

01

Sala do Laboratório INFOLINGÏÍSTICO

01

Salas de aula

23

Sanitários

09

Secretaria de Ensino e Controle Acadêmico – SECAD

01

Setor de Xerox

01

11 - EQUIPAMENTOS
A FAFIL/IESPA oferece os seguintes equipamentos:

TIPO DE EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Caixa amplificada de som

02

Amplificador de som

01

Microfones

03

Rádio gravador

05

Computadores

16

Retroprojector

01

Vídeo cassetes

03

Máquina de escrever elétrica

03

Impressora jato de tinta

01

Impressoras matriciais

04

Arquivos em aço

07

Mesas para professores

23

Mesas para reunião

10

Armários em aço

06

Carteiras tipo universitária

700

Cadeiras

160

Bireaux da SECAD-Diretoria/Coordenação

12

Cadeiras giratórias

13

Mesas para computadores

17

Livros, periódicos, revistas, etc

7.000

Fitas de vídeos/filmes etc

36

Fitas cassetes/cursos etc

60

Aparelho de DVD

01

CD-RONS – temas interdisciplinares/cursos

36

TV coloridos de 14’

03

12 – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO

IESPA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA
FAFIL-Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
CONSEL – Comissão do Processo Seletivo
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO/2006
O Diretor da FAFIL - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo IESPA,
torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo, com a finalidade de preencher
vagas iniciais no Curso de Graduação em:
1-Licenciatura Plena em Letras – Habilitação: Língua Portuguesa e suas Literaturas, sob o
regime seriado/anual com quatro anos de duração no mínimo, oferecendo 80 (oitenta) vagas, no
horário noturno, curso reconhecido pela Portaria/MEC nº 1.373, de 09/05/2002 (DOU
13/05/2002) com o conceito: B pelo MEC.
2 – Inscrições: de 21/10/2005 a 21/11/2005, no horário das 8:00 às 22:00h.
3 – Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) com o Manual do candidato/catálogo grátis.
4 – Provas especificas: Português, Literatura Brasileira (Objetivas) e Redação (Subjetiva) no dia
04/12/2005, no horário das 13:00 às 17:00 h.
5 – Local das provas e das aulas: IESPA/FAFIL – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras –
Rua Eurico Dutra, nº 64 – Bairro Popular – Fone (83) 32291479 – e-mail: iespa@ig.com.br CEP 58301-055 – Santa Rita – Paraíba.
6 – Período de matricula dos selecionados: 12 a 23/12/2005 no horário das 19:00 às 22:00 h na
SECAD - Secretaria de Ensino e Controle Acadêmico da faculdade .
7 – Valor da anuidade:Doze (12) parcelas mensais e iguais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
cada.
8 – Inicio do ano letivo: 30/01/2006 às 19:00h.
9 – Manual do candidato: Os programas das provas, as normas de classificação, de matricula, o
Catálogo do Curso de Letras/FAFIL/IESPA, o ementário, o corpo docente, a biblioteca, as
instalações físicas e outros dispositivos que regulamentam o Processo Seletivo e o curso estão
contidos no Manual do Candidato, que passa a integrar o presente Edital.
Santa Rita(PB), 09 de Outubro de 2005
FRANCISCO DE PAULA MELO AGUIAR
Diretor-Presidente
Publicado no DOU – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – BRASILIA 17/10/2005 - DF

13 - EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS CURRICULARES

1- Língua Portuguesa I -

Concepção de Linguagem e Língua ( níveis de língua)
e
Fala
(variações
lingüísticas).
Morfologia:
conceituação. Divisão. Princípios de Análise
Morfológica. A flexão nominal (a categoria de gênero e
número). Flexão verbal: O sistema dos pronomes
pessoais. Estrutura das palavras e o processo de
formação de palavras. Lexicalização. Produtividade e
empréstimo lingüístico. Arcaísmo. Neologismo.

2- Língua Portuguesa II -

Morfossintaxe das classes de palavras. Visão histórica
das propostas de classificação. Revisão das classes de
palavras na tradição gramatical. As relações das
preposições
(locução
prepositivas),
pronomes
substantivos e advérbios de lugar como categorias de
espaço e tempo; conjunções e conectivos como
operadores argumentativos e lógicos, no processo
argumentativo. A representação morfológica do sujeito,
do complemento verbal, do complemento nominal e do
adjunto adnominal. Princípios de organização da
estrutura frasal. As transformações em frases simples
em frases complexas. Mecanismos sintáticos de
concordância e regência.

3 – Língua Portuguesa III -

A história externa e interna da Língua Portuguesa. A
Península Ibérica Pré-Romana. A romanização da
Península Ibérica. Os povos pós-romanos. A
reconquista. A formação de Portugal. Fonética e
morfologia histórica. A expansão da Língua
Portuguesa, levando-se em consideração os
acontecimentos de natureza política, social e cultural
que sobre ela repercutiram.

4- Língua Portuguesa IV -

A dimensão pedagógica do ensino da Língua Materna.
Reflexão acerca dos vários modelos de gramática.
Questões fundamentais para o ensino de gramática nas
escolas de ensino fundamental e médio. A função
estabilizadora (competência lingüística) e a função
dinamizadora (competência comunicativa) no ensino
de Língua Materna. Relativação padrão e não padrão
da Língua Portuguesa.

5- Língua Latina I -

Iniciação ao estudo do latim; Importância do latim;
Visão geral da história externa do latim; Noções
fundamentais de gramática Latina; Exercícios de
tradução e versão; Estudo do vocabulário;
Complementação do estudo da morfologia e da sintaxe;
Graus dos adjetivos; Pronomes; Conjunção ativa e
passiva; Noções de concordância e de emprego dos
casos; Exercícios de tradução e versão; Estudo do
vocabulário; Estudo especial do emprego dos casos e
das preposições; Concordância nominal e verbal;
Leitura e comentários de textos.

6- Língua Latina II -

Emprego dos Termos e modos verbais, conjugações;
Noções de metrificação; Leitura e comentário de texto;
História da língua latina, variedade lingüística do latim;
latim clássico, latim vulgar, latim dos cristãos e latim
medieval; Fonologia, quantidade e acentuação, os
fonemas do latim; O alfabeto latino; Metrificação;
Elementos de fonologia e morfologia diacrônicas,
leitura e comentário do texto, curso monográfico sobre
história externa ou interna do latim.

7- Literatura Portuguesa I-

Das origens do trovadorismo, do humanismo, do
classicismo, do barroco, e do arcadismo em Portugal,
visão diacrônica.

8- Literatura Portuguesa II-

Das origens do romantismo, do realismo, do
simbolismo I e II, do modernismo, as manifestações
contemporâneas, manifestações literárias de expressão
portuguesa, visão diacrônica.

9- Literatura Brasileira I -

Linhas gerais da Literatura Brasileira. A condição
colonial. O Barroco: espírito e estilo. O Arcadismo: o
poético e o ideológico. O Romantismo e influência
ideológica.

10- Literatura Brasileira II-

Das origens do romantismo, visão diacrônica, do
realismo às manifestações contemporâneas, visão
diacrônica, romantismo I: poesia, romantismo II:
narrativa, teatro, realismo, parnasianismo, simbolismo.
Modernismo I: Poesia crítica, modernismo II:
narrativa, teatro, manifestações contemporâneas.

11- Literatura Latina

Literatura Latina: conceito, periodização e função
atual. O teatro arcaico: Plauto e Terêncio. A época de
Cícero. O século de Augusto: o lirismo; a épica.

12- Língua Inglesa I -

Expressão oral e escrita: exercícios de compreensão de
textos e de reprodução oral e escrita. Fonética e
fonologia: descrição, classificação e transcrição dos
fonemas; formas fortes e fracas. Acento tônico,
entonação oracional, curva melódica; gramática: a
estrutura básica dos sintagmas nominal e verbal, grau e
quantificação, valor espacial, temporal e nocional das
preposições. Expressão oral e escrita: exposições orais,
exercícios de compreensão, vocabulário e estruturas;
técnicas de redação de parágrafos e sumários,
gramática: processos oracionais: negação, interpelação,
exclamação, coordenação e oposição, orações
adjetivas, aspecto verbal, voz passiva.

13- Língua Inglesa II -

Aprimoramento do estudo e prática das quatro
habilidades básicas para o processo de aprendizagem
de uma língua estrangeira: listining, speaking, reading
e writing, em nível elementar. Habilidades
desenvolvidas através de aulas baseadas numa
metodologia comunicativa, centrada no aluno.
Apresentação, pesquisa e estudo detalhado e
sistemático, em nível elementar de tópicos do sistema
gramatical inglês.

14- Lingüística I-

O fenômeno geral da lingüística.
Precursores da
lingüística como ciência da linguagem: teóricas e
gramaticais. Saussure e o sistema lingüístico.
O
Estruturalismo e seus representantes. O Gerativismo e
seus representantes. Outras tendências e teorias da
lingüística.

15- Lingüística II -

O estudo de gramática de uma língua: fundamentos
teóricos e metodológicos. Classes e funções.
A
estrutura da oração em línguas indígenas brasileiras.
A língua falada e a língua escrita: características e
relações. A unidade e a diversidade. Lingüística
Aplicada: teorias de aquisição de linguagem e de
aprendizado da escrita; oralidade, alfabetização e
letramento: leitura e produção de textos: a ortografia
brasileira.

16- Cultura Brasileira -

Conceitos e tendências. O sistema cultural: religião,
filosofia, ciências e ideologia. Sociedade e cultura. A
transmissão da cultura. Poder e instituições culturais.
Política e cultura no Brasil.

17- Métodos e Técnicas de Pesquisas

Conhecimento e saber: o conhecimento científico e
outros tipos de conhecimento; principais abordagens
metodológicas;
contextualização
da
ciência
contemporânea; documentação científica; tipos
acadêmicos científicos; pesquisa; tipos de pesquisa.

18- Psicologia da Educação I

Estudo de psicologia evolutiva: histórico, métodos,
princípios gerais do desenvolvimento e principais
características, desde a concepção até a pubescência, o
desenvolvimento humano, educação pré-escolar e
escolar. Estudos da hebeologia: Adolescência, seus
aspectos históricos, psicologia especial, métodos de
investigação, teoria da adolescência, perspectivas
zoológicas e antropológica da adolescência. Métodos e
pesquisa da hebeologia, problemas do adolescente
brasileiro, análise dos problemas da adolescência.

19-Psicologia da Educação II

20- Psicologia da Educação III

21-Estrutura e Funcionamento
Educação Básica

22- Didática I -

Introdução à Psicologia da aprendizagem, localização
no contexto do conhecimento e a sua natureza e
importância; A motivação da aprendizagem, funções,
teorias e motivações; A importância da aprendizagem;
Os fatores facilitadores da aprendizagem; Os fatores
que prejudicam a aprendizagem; A avaliação da
aprendizagem.
Noções básicas da personalidade. Núcleo e periferia.
Várias teorias de personalidade. As tipologias.
Caracteriologia
e
personalidade.
Cultura
e
personalidade. A personalidade de base. Aspectos
pedagógicos das teorias da personalidade. Métodos de
investigação
experimental
da
personalidade.
Sociopsicologia da educação: metodologia cientifica;
percepção social e fenômenos da consciência
cognitiva; a motivação social; o indivíduo e o grupo;
formação de atitudes e consumo; a comunicação no
grupo; objetivos do grupo; objetivos do grupo,
liderança e poder social.
da A organização jurídico-política da Educação Básica. A
que questão da especificidade da escola. O processo de
trabalho no interior da escola. A natureza do trabalho
pedagógico. O projeto pedagógico. O cumprimento da
função social da escola, mecanismos de participação
coletiva na questão escolar. O estatuto do saber
pedagógico; significação, dimensão e concepção de
currículo. O papel constitutivo do conhecimento
organizado em forma curricular. O desenvolvimento do
aluno e o planejamento de ensino na prática do
cotidiano do professor. A avaliação educacional.

Prática educativa e sociedade. Ação do professor no
processo de socialização e construção do conhecimento
na escola. O processo ensino-aprendizagem como
objeto da didática. Fundamentos teóricos e filosóficos
da educação. Desenvolvimento histórico e tendências
pedagógicas. Tendências pedagógicas no Brasil.

23- Didática II -

O processo de planejamento participativo –
metodologia de planejamento. Elementos necessários à
organização do ensino: objetivos, conteúdos,
metodologia e livro didático. Pressupostos teóricos da
avaliação da aprendizagem e suas conseqüências
sociais. Avaliação e construção do conhecimento.
Características da avaliação escolar. Para quê, para
quem e como avaliar.

24- Estágio Supervisionado I

Orientação e Normas do estágio. Observação e
planejamento do ensino. Algumas questões didáticas.

25- Estágio Supervisionado II

Habilidades de ensino. Métodos e técnicas de ensino.
Recursos de ensino: confecção, escolha e uso.

26- Estágio Supervisionado III

O ensino da leitura. O ensino da produção de texto. O
ensino de literatura.

27 – Estágio Supervisionado IV

O ensino de gramática. O processo avaliativo no ensino
da Língua Portuguesa. O processo avaliativo no ensino
de Literaturas: Brasileira e Portuguesa.

28 - Prática de Ensino I

A função social da Escola. Concepções de linguagem.
Objetivos do ensino de Língua Portuguesa. A função
social da leitura e da escrita.

29 - Prática de Ensino II

Metodologia do ensino de Língua Portuguesa e suas
Literaturas, para o ensino fundamental e médio.
Aquisição de habilidades referentes ao ensino de
língua. Manuseio de recursos áudio-visuais.

30 - Prática de Ensino III

Subsídios para uma prática docente de Língua
Portuguesa e suas Literaturas ao nível do Ensino
Fundamental. Definição das linhas teóricas e
metodológicas a serem utilizadas no campo de atuação
prática.

31- Prática de Ensino IV

Subsídios para uma prática docente de Língua
Portuguesa e suas Literaturas ao nível do Ensino
Médio. Definição das linhas teóricas e metodológicas a
serem utilizadas no campo de atuação prática.

32- Teoria da Literatura-

Introdução à leitura literária. Introdução à análise
narrativa. Os gêneros literários e sua fundamentação. A
periodização literária: novas perspectivas. A retórica: o
percurso crítico de relação da arte com a realidade: a
mímesis, o verossímil e o simulacro.

33- Educação
Desportos.

Física,

Jogos

e Exercícios de aeróbica. Yoga, e outros exercícios
similares alternativos e dentro das recomendações
clínicas com vista ao combate do stress e a preservação
da saúde física e mental. Organização de jogos próprios
para as faixas etárias acolhidas no Curso de Letras.
Jogos de lazer e educativos além de trabalho de
pesquisa de caráter teórico.

XI - ENCARGOS FINANCEIROS, TAXAS E EMOLUMENTOS CUSTEIADOS PELOS
ALUNOS NO ATO DA MATRICULA:
ENCARGOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS

VALOR R$

Aluguel da beca para formatura

20,00

AR/Correio/SEDEX 10 (no caso de transferência para outra IES)

50,00

Cancelamento de Matrícula
Carteira de estudante universitário

50,00
Valor cobrado pela UNE

Certidão de colação de grau

20,00

Certificação de conclusão

50,00

Certificado de conclusão de curso de graduação

50,00

Certificado de Curso de Especialização com Histórico Escolar

70,00

Cópia do documento de autorização/reconhecimento/curso

15,00

Curso de féria para dependentes de disciplina série/anterior/mês

150,00

Curso de informática

Até 20% da mensalidade

Cursos de Extensão Universitária

Até 30% da mensalidade

Declaração formal de matricula

10,00

Exame Médico para Educação Física

20,00

Segunda via da Grade ou Desenho Curricular

10,00

Histórico de Vida Escolar para interesse particular

20,00

Juros por atraso do pagamento das mensalidades

1% mês

Matricula de cursos de graduação

330,00

Mensalidade de curso de Especialização – Pós-Graduação
Multa por atraso do pagamento das mensalidades

Até 70% mensalidade/graduação
2% mês

Multa por dia de atraso na devolução de livros/BIBLIOTECA/IESPA

1,00

Pedido de dispensa de disciplina/aproveitamento

20,00

Regime de dependência por disciplina da série anterior
Certificado de Registro de Diploma/Histórico/MEC

50,00
80% do valor da mensalidade

Requerimento de colação de grau

10,00

Reposição de avaliação por falta de comparecimento

15,00

Reserva de vagas para alunos de outras IES

100,00

Segunda via da Grade Curricular do curso

10,00

Segunda via de certificado de conclusão de curso de graduação

50,00

Segunda via de Certificado de curso de extensão

10,00

Segunda via de Diploma de Graduação

80% do valor da mensalidade

Segunda via de Plano de Curso por disciplina

15,00

Segunda via de transferência

100,00

Segunda via do boletim escolar/anual

10,00

Segunda via do carnê de mensalidades escolares

10,00

Taxa de guia de transferência para outra IES

100,00

Trancamento de Matricula

50,00

2ª Via – Boletim Acadêmico

5,00

Atestado de freqüência/matricula

10,00

Solicitação de aproveitamento e dispensa de disciplina cursada

10,00

Estudo de Currículo

30,00

Revisão de exame/prova por unidade

10,00

Solicitação de prova substitutiva

20,00

15 - FORMA DE REAJUSTE - Os encargos financeiros, taxas e emolumentos serão
reajustados segundo a política econômica e financeira determinada na legislação pertinente do
Governo Federal., levando-se em consideração a variação de custos internos e externos com
periodicidade anual.

