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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

1. Curso: LICENCIATURA EM LETRAS: LINGUA ESPANHOLA E SUAS LITERATURAS NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 
Código: 113 

 

2. Modalidade(s):          Bacharelado (     )          Profissional (     )          Licenciatura ( X )          Tecnólogo (     ) 
 

3. Currículo (Ano/Semestre): 2009.2 
 

4. Turnos:                         Diurno (     )                    Vespertino (    )                                                    Noturno ( X ) 
 

5. Unidade Acadêmica: INSTITUTO UFC VIRTUAL 
 

6. Departamento: LETRAS ESTRANGEIRAS 
 

7. Código PROGRAD: RM0823 
 

8. Nome da Disciplina: ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS MEDIADO POR TECNOLOGIAS DIGITAIS 
 

9. Pré-Requisito(s): RM0839 TEORIAS E PRINCIPIOS DA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA 
 

10. Carga Horária/Número de créditos: 64/04 
 

11. Duração em semanas: 1144  sseemmaannaass 
 

12. Divisão da Carga Horária:              Carga Horaria Virtual::  4488hh                                           Carga horária Presencial: 1166hh 
 

13. Caráter de Oferta da Disciplina: Obrigatória ( XX )                                                                         Optativa (    ) 
 

14. Regime da Disciplina:                    Anual    (    )                              Modular (  )                              Semestral (  X    ) 
 

15. Semestre: 9º 
 

16.Justificativa: 

A disciplina propicia ao aluno de Letras/Espanhol um panorama do estado atual da aplicação das tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) ao campo do ensino de línguas. Além disso, fornece  embasamento teórico para se 
examinar os avanços e o potencial de desenvolvimento que tal tecnologia oferece a esse campo teórico, tendo em vista 
proporcionar subsídios para uma adequada produção, compreensão e análise dos softwares e ferramentas multimídia 
empregados em sala de aula por professores de espanhol como língua estrangeira. Dessa forma, o aluno poderá 
desenvolver sua competência eletrônica para lidar com questões relacionadas ao uso das novas tecnologias em sala de 
aula de língua estrangeira. Noções teóricas e aplicações práticas. 

 

17. Objetivo: 

Apresentar noções gerais sobre o papel das tecnologias digitais no âmbito do ensino e aprendizagem de línguas, além de 
propiciar embasamento teórico para uma adequada produção, compreensão e análise dos softwares e ferramentas 
multimídia empregados em sala de aula por professores de espanhol como língua estrangeira. 

 
 

18. Ementa: 

Conceito de mediação de aprendizagem por novas tecnologias dentro de diversas teorias de aquisição de segunda língua; 
Aplicação e avaliação de programas de software e de multimídia para aprendizagem de segunda língua. 

 

19. Unidades e Assuntos das Aulas Teóricas Semana Nº de h/a 

1. Reflexão sobre o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem de 
línguas. Atividades de pesquisa, reflexão e aplicação. (*) 13 

2. Reflexão sobre os principais mecanismos de integração das tecnologias digitais em sala de (*) 13 



aula. Reconhecimento dos diferentes tipos de computadores, softwares e outros dispositivos 
informáticos disponíveis no mercado. 

3. Análise e avaliação dos recursos didáticos. Apresentação de diferentes possibilidades na 
elaboração de material didático em suporte informático. 

(*) 13 

4. Reflexão acerca do conceito de literacidade eletrônica. Caracterização dos gêneros 
digitais. 

(*) 13 

5. O uso da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras. Princípios para elaboração de 
material didático para o ensino de línguas em meio virtual. 

 12 

TOTAL  64 

(*) Por ser disponibilizada em ambiente virtual de aprendizagem, as aulas teóricas têm duração em horas, mas não em 

semanas, uma vez que o aluno pode acessar a aulas e realizar as tarefas em horários e com a frequência que desejar e/ou 
puder. 
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22. Avaliação da Aprendizagem: 

 Frequência às aulas (75%) 

 Participação nos trabalhos propostos; 

 Avaliações virtuais e presenciais; 

 

23. Observações: 

 

 

24. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso: 

Nº da ata da Reunião:  Data de Aprovação:  
 

 
 
 

Coordenador(a) de curso 
(Assinatura e Carimbo) 

 
 
 


