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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR CLASSE “A” NA ÁREA DE
DIDÁTICA E ENSINO DE ESPANHOL
PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Metodologias de Aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas. A didática e sua contribuição para
a formação docente. Contribuições da Didática para o ensino de Línguas Estrangeiras, com ênfase no
Espanhol/Língua Estrangeira (E/LE). Os materiais didáticos para o ensino de E/LE: tendências e
críticas. Planejamento e execução da prática pedagógica no ensino de língua espanhola. LDB,
Diretrizes curriculares da educação básica e o ensino de espanhol no Brasil. Heterogeneidades e
componentes culturais. A didática como orientação teórico-metodológica para a prática pedagógica. O
estágio como componente essencial na formação do(a) professor(a) de língua estrangeira. Políticas de
formação de professores e os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de Licenciatura da UFRN.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. A compreensão e produção de texto nas aulas de E/LE para fins específicos
2. O enfoque comunicativo nas aulas de E/LE
3. Currículo do ensino de E/LE: abordagens teóricas e documentos oficiais
4. Novas tecnologias nas aulas de E/LE
5. Mudanças no tratamento das habilidades orais e escritas no ensino de E/LE
6. Prática pedagógica em E/LE: principais enfoques e características
7. O componente cultural e a heterogeneidade do E/LE nos diferentes espaços educativos;

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação profissional nas modalidades de ensino presencial e a distância. Ensino nos componentes
curriculares de: Didática (nas diferentes licenciaturas); Ensino da Língua Espanhola; Estágios
Supervisionados para Formação de Professores (Letras/Espanhol e Literatura) Integração às áreas de
Didática, Estágios e Ensinos do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo. Colaborando com
sua discussão e produção. Engajamento nas políticas institucionais: em ações e projetos de ensino, de
pesquisa e de extensão relacionados à área do concurso; em projetos direcionados à formação de
professores e nas esferas da gestão acadêmica. Qualificação permanente de sua formação e atuação.

