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Possibilitar aos estudantes contato efetivo com a realidade escolar, no sentido de promover uma 
articulação da teoria com a prática do ensino da língua portuguesa e linguística. 
 
Provocar nos estudantes uma atitude reflexiva que problematize o contexto escolar em que estão 
inseridos e promova a construção de alternativas de solução dos problemas percebidos. 
 
Promover o trabalho articulado entre licenciandos de Letras Língua Portuguesacom domínio de 
Libras, professores formadores e professores da escola básica, permitindo uma troca constante de 
saberes sobre a linguagem, possibilitando ao licenciando uma compreensão da escola como um 
espaço de reflexão prática e teórica sobre linguagem, língua portuguesa e linguística. 
 
Promover o conhecimento da realidade escolar na sua dimensão administrativa, pedagógica, cultural 
e financeira. 
 
Promover a articulação de temáticas dos direitos humanos, diversidade ético-racial e atenção ao meio 
ambiente e o ensino-aprendizagem de língua portuguesa e linguística. 
 
Promover práticas educativas em língua portuguesa e linguística no contexto da educação básica que 
tenham em vista a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

Conhecimento da realidade escolar. Articulação teoria e prática no ensino de língua portuguesa, 
como L1 para ouvintes e como L2 para surdos, e linguística. Atitude reflexiva sobre a realidade 
escolar. Articulação dos licenciandos com professores formadores e professores da educação básica.  
Compreensão da escola como um espaço de reflexão prática e teórica sobre linguagem, língua 
portuguesa e linguística. Direitos humanos, diversidade ético-racial e atenção ao meio ambiente e o 
ensino-aprendizagem de língua portuguesa e linguística. Educação inclusiva: diversidades de gênero, 
sexual, religiosa e de faixa geracional, a educação especial e os direitos educacionais de adolescentes 
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  
(que oferece o componente curricular) 

Projetos interdisciplinares de língua portuguesa e linguística. Integração ensino, pesquisa e extensão 
no contexto da língua portuguesa e da linguística. Pesquisa educacional nas áreas de língua 
portuguesa e linguística.   

 

 

O componente curricular PROINTER 2 será assumido pelo docente que tenha assumido o 
PROINTER 1 imediatemente anterior com o oobjetivo de manter o mesmo projeto. Tal projeto será 
repensado anualmente pelo professor responsável pelo componente naquele ano. 

Devido à natureza da disciplina, em que devem ser desenvolvidos projetos interdisciplinares, não é 
possível a definição de um programa prévio.  
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