
 
 
 

ANEXO A  
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 
DADOS DO PROPONENTE 

Campus do(s) Proponente(s): Jaguarão 

Nome do(s) Proponente(s): Cláudia Camerini Corrêa Pérez 

SIAPE do(s) Proponente(s): 1323445 

Cargo do(s) Proponente(s): Professor Assistente 

Email do(s) Proponente(s): claudia.perez@unipampa.edu.br 

Campus do(s) Proponente(s): Jaguarão 

Nome do(s) Proponente(s): Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques 
SIAPE do(s) Proponente(s): 1876360 

Cargo do(s) Proponente(s): Professor Assistente 

Email do(s) Proponente(s): marisocorrof@yahoo.com.br 

DADOS DO CURSO 

Curso onde se insere a Proposta: Licenciatura em Letras – Português e Espanhol 

Curso Superior Reconhecido: x Sim  Não 

 

Proposta de Componente Curricular já 
existente? 

x Sim  Não 

Componente Curricular de Curso que 
prevê a semipresencialidade no PPC? 

 Sim x Não 

Componente Curricular oferecido no 
Edital da Jornada de 2011? 

 Sim x Não 

DADOS DA PROPOSTA 

Linha da Proposta: 

 A1  A2  A3 x A4 

 B1  B2  B3 
 

 C1  C2  

Título da Proposta: 
Construção de Objetos de Aprendizagem para a Língua 
Espanhola 

Carga Horária Total: 2h 

   Carga Horária Presencial: 2h 

   Carga Horária Semi-presencial:  

Quantidade de encontros presenciais: 18 

Quantidade de vagas previstas: 30 

RECURSOS DE CUSTEIO NECESSÁRIOS À PROPOSTA 

Bolsa para alunos de graduação
1
: x 1 de 12h  2 de 12h  1 de 20h  2 de 20h 

ATIVIDADES DO(S) BOLSISTA(S) 

Carga Horária do Bolsista Nr 01 12h 

Descrição da Atividade a desenvolver 1 

Estudar e utilizar os recursos tecnológicos para 
elaboração/construção de objetos de aprendizagem. 

Aprofundar conceitos e revisar metodologias, a fim de 
melhorar seus produtos educacionais; 

Construir guia de utilização, com apresentação de princípios 
pedagógicos que fundamentam a concepção do objeto de 
aprendizagem, em particular quanto aos aspectos que 
caracterizam o processo de aprendizagem; 

Disponibilizar, em Blog, materiais em formato digital e 
referenciais bibliográficos, assim como indicações de leitura 
complementar que fundamentem e apoiem os estudos sobre o 
conteúdo do objeto de aprendizagem. 

   Carga Horária da Atividade 1  12h semanais 

Descrição da Atividade a desenvolver 2 Elaboração de Relatório Final sobre as Atividades Realizadas. 

   Carga Horária da Atividade 2  Última semana da bolsa. 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Espaço aberto para detalhamento da As tecnologias são produto do conhecimento humano e 



 
 

execução da proposta e detalhamento 
da solicitação e previsão de uso dos 
recursos e bolsas: 

atuam como elementos que contribuem para a formação do 
contexto social. Segundo Passerino (2011) “[...] o termo 
tecnologia extrapola o mero artefato físico pois inclui também o 
uso e conhecimento de ferramentas, técnicas, métodos e 
sistemas de organização ou de produção de objetos”. Dessa 
forma, pode-se perceber que soluções para melhorar a 
qualidade de vida são comumente buscadas a partir do 
desenvolvimento de novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). Destaca também que somente ter acesso 
ao uso das TIC não é suficiente para que haja um sistema 
educacional de qualidade e novas formas de vivenciar uma 
aprendizagem. 

O conceito de Objetos de Aprendizagem (OA) tem emergido 
como um novo paradigma de tecnologias computacionais para 
ensino e aprendizagem a partir do meio da década de 90 e pode 
ser considerado como um marco para a disseminação do 
desenvolvimento de iniciativas de aprendizagem eletrônica ao 
redor do mundo. 

Segundo o Learning Technology Standards Committee 
(IEEE LTSC), um Objeto de Aprendizagem é qualquer entidade, 
digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada 
em um processo de aprendizagem apoiado por meios 
tecnológicos. A fim de permitir a reutilização, descoberta e 
facilitar a interoperabilidade entre os objetos foram criados 
padrões de metadados, tais como: IEEE LOM, Dublin Core, 
SCORM e OBAA. 

Para tanto, pretende-se no projeto estudar e utilizar técnicas 
e ferramentas para construir OA para o Componente Curricular 
de Graduação (CCG) Linguística Aplicada ao Ensino da Língua 
Espanhola do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol. No 
curso Tecnólogo em Gestão do Turismo do Campus de 
Jaguarão, o componente curricular é denominado Língua 
Espanhola. 

Um dos objetivos do componente curricular é refletir sobre o 
trabalho com as quatro habilidades (leitura, escrita, oralidade e 
audição) em aulas de língua espanhola. Diante disso, o projeto 
colabora para a formação do aluno no contexto atual, em que o 
uso das tecnologias em sala de aula é primordial.  Além disso, o 
projeto vai propiciar que os alunos desenvolvam objeto de 
aprendizagem para trabalhar nas aulas de língua espanhola as 
habilidades citadas. 

A seguir alguns objetivos específicos do projeto: 
 Utilizar os recursos tecnológicos para elaboração de 

atividades pedagógicas. 

 Incentivar o aluno a sistematizar seus conhecimentos, 

aprofundar conceitos e revisar metodologias, a fim de 

melhorar seus produtos educacionais. 

 Estudar a importância do planejamento pedagógico e as 

questões cognitivas; 

 Produzir materiais que observem questões de 

acessibilidade; 

 Estimular a efetividade e uso dos objetos de 

aprendizagem em sala de aula (mínimo de 8 horas-aula 



 
 

de atividades); 

 Incentivar a formação de uma comunidade de 

aprendizagem na produção de objetos de 

aprendizagem. 

Para a construção dos OA, serão utilizados os estudos de 
Gagné ao projeto instrucional, que considera a aprendizagem 
como uma mudança interior e tenta integrar os conceitos 
básicos das teorias cognitivas e comportamentais. 

Esta teoria convenciona que existem diferentes tipos ou 
níveis de aprendizado. A importância destas classificações é 
que cada tipo requer diferentes tipos de instrução. 

Gagné identifica cinco categorias de aprendizado: 

 informação verbal, 

 habilidades intelectuais, 

 estratégias cognitivas, 

 habilidades motoras e 

 atitudes. 
A teoria propõe nove eventos de instrução e processos 

cognitivos correspondentes: 
1.obter atenção (recepção) 
2. informar o objetivo para os aprendizes (expectativa) 
3. estimular a lembrança do aprendizado anterior 
(recuperação) 
4. apresentar o estímulo (percepção seletiva) 
5. fornecer orientação de aprendizado (código semântico) 
6. elicitar performance (resposta) 
7. fornecer feedback (reforço) 
8. avaliar o desempenho (recuperação) 
9. aumentar a retenção e a transferência (generalização). 
 
Na construção dos OA pretende-se utilizar recursos já 

existentes no laboratório de informática do Campus Jaguarão, 
tais como: Visual Basic integrado a PowerPoint, além de 
softwares gratuitos (HotPotatos e Gimp) e materiais multimídia 
interativo com HTML5 e JavaScript. 

Além dos OA espera-se contribuir na formação de 
profissionais que possam atender a demandas da construção de 
materiais didáticos, da produção de objetos educacionais e de 
quaisquer agentes educativos, em que se utilize alguma 
mediação tecnológica informatizada. 

O material produzido poderá ser disponibilizado através 
da internet, para o acesso da comunidade em geral. 

 
IEEE-LTSC. IEEE Learning Technology Standard Committee 
(LTSC). Disponível em http://ltsc.ieee.org/wg12/ 
 
PASSERINO, Liliana M. A comunicação Aumentativa e 
Alternativa no Espaço do Atendimento Educacional 
Especializado: Trajetórias Imbricadas de Investigação e 
Desenvolvimento Teccnológico. In:VI Seminário Nacional de 
Pesquisa em Educação Especial, 2011, Nova Almeida/ES. 
 

OBSERVAÇÕES DO PROPONENTE 

Espaço aberto para observações e 
complementos do(s) Proponente(s): 

Anexo, ementa da disciplina 



 
 

1
 Verificar os itens possíveis e a disponibilidade de recursos prevista na Linha selecionada do 

Edital. A aquisição/uso dos recursos de custeio será encaminhada pelo Campus proponente. 
 
Anexar: 

a) Parecer da Comissão Local pertinente à proposta, autorizando a mesma. 
b) Autorização do Coordenador do Curso. 
c) Plano de Ensino, no caso de proposta das Linhas A1, A2, A3 ou B1. 
d) Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s). 

 
 

Jaguarão, 21 de maio de 2013. 
 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
                    



 
 

 

CURSO/SEMESTRE Licenciatura em Letras–Português/Espanhol e respectivas literaturas – 7º semestre  

DISCIPLINA LINGÚISTICA APLICADA AO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA I 

CARÁTER DA DISCIPLINA Obrigatória 

PRÉ-REQUISITO Língua Espanhola VI 

CÓDIGO JL0029 

CARGA HORÁRIA TOTAL 60 Horas 

CRÉDITOS 4 Créditos 

NATUREZA DA CH Teórico (2Cr) Prático (2Cr) 

EMENTA 

Introdução ao estudo da lingüística Aplicada, desde uma perspectiva histórica do 

ensino/aprendizagem/aquisição de línguas, visando a formação teórico-crítica do 

professor de Língua Espanhola. 

CONTEÚDO 

1 Métodos, abordagens e técnicas de ensino de LE 

2 Teoria de aquisição de aquisição de segunda língua L2 – Krashen 

3 Análise Contrastivo; Análise de erros; Interlíngua 

4 Competência Comunicativa – As quatro habilidades  

5 Estilos cognitivos de aprendizagem 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
 
LOBATO, J. S; GARGALLO I. S. VADEMÉCUM Para la formación de profesores: 
Enseñar Español como segunda lengua (L2)/Lengua Extranjera (LE). Madrid: Sociedad 
General Española de Librería, S. A., 2005. 
BARALO. M. La adquisición de español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 
1999. 
GARGALLO, I. S. Lingüística Aplicada a la enseñanza/aprendizaje del español 
como lengua extranjera. Madrid: Ed. Arco Libros, 1999. 
RICHARDDS, J; LOCCKART, C. Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de 
idiomas. Madrid, (sucursal) Cambridge University Press, 1998. 
MELERO ABADÍA, P. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español 
como lengua extranjera. Madris, Edelsa Grupo Didascalia, 2000. 
 
Complementar: 
KRASHEN, S. D. Principles and Pratice in Second Language Acquisition. Oxford, 
Pergamon Press, 1982. 
KRASHEN, S. D. Input Hypothesis: Issues and Implications. London, Longman, 1985. 

 


