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ENTRADAS DO PROCESSO SELETIVO UFPR 2019/2020 – LETRAS

BACHARELADO EM LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL ou ALEMÃO ou GREGO
ou LATIM (MATUTINO)  (16 vagas)

O Bacharelado em Letras da UFPR é um curso de dupla formação, em Português e
em uma das seguintes línguas: alemão, espanhol, latim e grego. Prepara pesquisadores para
uma carreira seja na Linguística, seja na Literatura, seja na Tradução. O bacharelado oferece
ao aluno, além de uma formação básica nessas áreas, possibilidades de aprofundamento em
vários de seus aspectos. A preparação para a leitura e criação de textos, nas disciplinas de
Linguística e língua Portuguesa e Estrangeira, nas disciplinas de Literatura, e a compreensão
crítica e teórica da Tradução capacitam o aluno para a reflexão e o pensamento crítico e são,
além disso, a base da formação do pesquisador nessas áreas. As possibilidades profissionais
desse  pesquisador  se  abrem também para  o  trabalho  editorial,  publicitário,  de  marketing,
tradução e outras, implicando uma variedade profissional bastante interessante. 

LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS (MATUTINO E NOTURNO)  (16 vagas
para cada turno)

A licenciatura em Português da UFPR forma professores de língua Portuguesa e
de Literatura Brasileira aptos a trabalhar no Ensino Básico e no Ensino Médio e no Ensino
Superior. Essa é a primeira possibilidade dessa formação, mas há muitas outras. A preparação
que o  curso  oferece  para  a  leitura  e  trabalho  com o texto,  seja  nas  disciplinas  de  língua
Portuguesa,  seja  nas  disciplinas  de  Literatura,  e  uma  aproximação  analítica  sobre  as
particularidades  da língua,  preparam e  capacitam o aluno para  a  reflexão e  o pensamento
crítico, bem como para esse trabalho em sala de aula, em todos os seus aspectos didáticos,
práticos  e  mesmo  de  gerenciamento  escolar.  A Licenciatura,  tanto  quanto  o  Bacharelado,
fornece a base da formação do pesquisador em Estudos Linguísticos ou Estudos Literários Não
podemos esquecer ainda que o estudo do mundo clássico Greco-latino, bem como a introdução
a uma língua estrangeira  moderna,  partes  integrantes  do currículo,  ampliam ainda mais  as
possibilidades  de  formação  desse  aluno  e  sua  instrumentalização  para  trabalhar  como
professor. Ainda, as possibilidades profissionais desse aluno, além da educação, se abrem para
o trabalho editorial, publicitário, de marketing e outros, implicando uma variedade profissional
bastante interessante. 

BACHARELADO EM LETRAS - PORTUGUÊS (MATUTINO E NOTURNO)   (4 vagas
para cada turno)
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O Bacharelado em Português da UFPR forma pesquisadores preparados para uma
carreira seja na Linguística, seja na Literatura. O bacharelado oferece ao aluno, além de uma
formação básica nessas áreas, possibilidades de aprofundamento em vários de seus aspectos. A
preparação que o curso oferece para a leitura e criação de textos, seja nas disciplinas de língua
Portuguesa, seja nas disciplinas de Literatura, preparam e capacitam o aluno para a reflexão e
o  pensamento  crítico.  São,  além  disso,  a  base  da  formação  do  pesquisador  em  Estudos
Linguísticos ou Estudos Literários.  O estudo do mundo clássico Grecolatino,  bem como a
introdução a uma língua estrangeira moderna, partes integrantes do currículo, ampliam ainda
mais  o  preparo  desse  aluno.  As  possibilidades  profissionais  desse  pesquisador  se  abrem
também  para  o  trabalho  editorial,  publicitário,  de  marketing,  implicando  uma  variedade
profissional bastante interessante. 

LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL (MATUTINO)  (12  vagas)

A licenciatura  em  Letras  Português  –  Espanhol  tem  como  principal  objetivo
formar professores capacitados para o ensino da língua portuguesa e da língua espanhola na
Educação Básica e outros contextos de aprendizagem. Nos dez semestres de duração do curso,
além de receber a formação dos conceitos fundamentais dos estudos linguísticos e literários, a/
o licencianda/o  também desenvolverá  os  seus  conhecimentos  da  língua e  da  literatura  em
língua portuguesa e da língua e da literatura do espanhol nas suas variedades geográficas,
históricas e sociais. Com essa ampla formação, a/o licenciando/a também poderá atuar em
outras frentes de trabalho, como a assessoria linguística no ensino do português e do espanhol
como línguas estrangeiras e na produção de materiais didáticos,  como leitor especializado,
crítico de literatura, como corretor e revisor de textos nessas línguas, como agente cultural e
gestor de projetos relacionados às culturas ibero-latino-americanas. Além disso, a formação no
curso de graduação fornecerá uma sólida base como pesquisador que poderá ter continuidade
em programas de pós-graduação. 

LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS (NOTURNO) (12 vagas)

A Licenciatura em Letras Português-Francês tem por objetivo formar professores
e  pesquisadores  de  língua  portuguesa,  língua  francesa  e  suas  literaturas.  Trata-se  de  uma
formação ampla e integrada, pois combina os componentes básicos dos cursos de Português e
Francês, pensados de maneira orgânica e ligados à formação do futuro professor, por meio de
componentes  pedagógicos  específicos  da Licenciatura.  A reformulação do curso  seguiu  os
seguintes  propósitos:  a)  valorizar  a  diversidade  linguística  e  literária;  b)  ampliar  as
possibilidades de entrar no mercado de trabalho; c) possibilitar o aprofundamento teórico e
metodológico em língua portuguesa, em língua francesa e em suas literaturas. O egresso do

Coordenação do Curso de Graduação em Letras | Fone: (41) 3360-5096 | E-mail: clet@ufpr.br
Endereço: Rua General Carneiro, 460 | 9º andar, sala 922 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Humanas
Coordenação do Curso de Graduação em Letras

curso de Licenciatura em Letras Português-Francês terá possibilidades de atuar de maneira
efetiva no ensino do Português e  do Francês como Língua Estrangeira  na rede pública de
ensino, tanto para o ensino básico quanto nos Centros de Língua do Estado do Paraná; em
Centros de Línguas de Universidades públicas e privadas; em escolas de línguas; e também no
mercado editorial, podendo atuar como tradutor francês-português, em trabalhos de revisão de
textos e traduções; em empresas multinacionais francesas instaladas no Brasil;  na pesquisa
científica, contribuindo para a expansão do campo; ou em outros contextos que envolvam a
mediação literária e linguística. 

BACHARELADO EM LETRAS - FRANCÊS (NOTURNO)  (4 vagas)

O curso de Bacharelado em Letras  -  Francês  tem por  objetivo promover  uma
formação especializada em língua francesa e suas literaturas, além de promover o acesso a
conteúdos  considerados  básicos  para  os  estudantes  de  Letras,  que  tocam  as  áreas  da
Linguística, da Literatura e da Tradução. O egresso do Bacharelado em Letras - Francês poderá
atuar no mercado editorial como tradutor francês-português, em trabalhos de revisão de textos
e traduções técnicas e/ou literárias; em empresas multinacionais francesas instaladas no Brasil;
na pesquisa científica, contribuindo para a expansão do campo; ou em outros contextos que
envolvam a  mediação literária  e  linguística.  Tendo em vista  a  diversidade  do mercado de
trabalho para os egressos do curso de Bacharelado em Francês, entende-se que a formação
linguística, literária e cultural deve ser igualmente ampla e aprofundada, com carga horária
significativa dos componentes linguísticos e literários obrigatórios, além de possibilitar aos
estudantes  uma  flexibilização  e  diversificação  de  disciplinas  optativas  que  favoreçam  a
interdisciplinaridade entre as várias áreas de conhecimento que compõem o curso. 

LICENCIATURA EM LETRAS - INGLÊS (MATUTINO E NOTURNO) (16 vagas para cada
turno)

O curso de licenciatura em Letras – Inglês da Universidade Federal do Paraná
prepara seus discentes para atuarem como professores(as) de inglês e pesquisadores(as) em
diversos  contextos  de  atuação,  tais  como  escolas  regulares  (públicas  e  privadas)  e
centros/escolas de idiomas. O curso oferece 20 vagas para o período matutino e outras 20
vagas para o período noturno. Nossa licenciatura foi recentemente reestruturada, de modo a
atender  demandas atuais  relacionadas  ao ensino-aprendizagem de línguas e  à  formação de
professores. Dentre essas demandas, podemos destacar: a) o caráter cada vez mais híbrido e
aberto  da  língua  em seu  uso,  tanto  na  oralidade,  quanto  na  escrita;  b)  a  possibilidade  de
estudantes serem expostos a diversas variações do inglês e de poderem explorar seu caráter a
partir  de  seus  próprios  usos  e  necessidades;  c)  a  importância  de  aprendizes  do  inglês
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discutirem cultura a partir não só da cultura do outro, mas da própria cultura e das relações
interculturais; d) a possibilidade de se pensar a língua inglesa como pertencente a seus mais
diversos usuários; e) a necessidade de se pensar em língua como prática social, a partir de
perspectivas  que  abordem  questões  como  gêneros  discursivos,  multiletramentos  e  a
indissociabilidade entre língua, cultura, identidade e poder. Para tanto, o curso está estruturado
a partir  de novas relações  entre  teoria  e prática (que não separa essas  duas dimensões da
formação docente, mas as une desde o início da graduação). Espera-se que os egressos do
curso sejam capazes de: gerenciar variações linguísticas contextuais e discursivas em contato
com  outros(as)  usuários(as)  de  língua  inglesa;  oportunizar  a  construção  coletiva  de
conhecimentos sobre linguagem; refletir teórica e criticamente sobre discurso(s) e utilizar tais
reflexões em benefício de sua prática profissional; compreender, avaliar e produzir textos de
gêneros  discursivos  diversos;  apreender  as  obras  literárias,  não  somente  através  de  uma
interpretação derivada do contato direto com elas, mas também através da mediação de obras
de crítica e  de teoria  literárias;  estabelecer  e  discutir  as  relações  dos  textos literários  com
outras mídias, especialmente considerando as produções oriundas de diferentes contextos onde
a língua inglesa é usada; utilizar novas tecnologias em sala de aula, de maneiras inovadoras e
críticas. Para que isso seja alcançado, os discentes farão uma série de disciplinas relacionadas à
linguística  aplicada,  literaturas  em língua  inglesa  e  ensino  de  línguas  e  literaturas,  dentre
outros campos do conhecimento 

LICENCIATURA EM LETRAS - ITALIANO (MATUTINO)  (16 vagas)

O objetivo principal do Curso de Licenciatura em Letras Italiano é o de formar
professores de língua e literatura italianas, capazes de atuar no sistema de ensino público e
privado, bem como elaborar cursos e materiais para demandas específicas. Mas a formação
não  se  limita  a  isso:  o  curso  forma  profissionais  para  atuar,  além do ensino,  também na
pesquisa, na tradução ou na redação ou revisão de textos, nos mais diferentes contextos, como
editoras,  jornais,  revistas,  empresas  públicas e  privadas,  atuando como tradutor,  intérprete,
revisor  de  textos,  crítico  literário,  roteirista,  secretário,  assessor  cultural,  entre  outras
atividades,  em qualquer  ambiente  onde  um profissional  capacitado  em língua,  literatura  e
cultura  italianas  seja  necessário  como  mediador  intercultural  entre  as  culturas  italiana  e
brasileira. 

 LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS/JAPONÊS (NOTURNO) (8 vagas)

A Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Japonesa é um curso de formação
dupla  da  Universidade  Federal  do  Paraná.  A  construção  curricular  é  vasta  em  estudos
linguísticos  e  literários  das  duas  áreas  de  concentração,  oferecendo  ao  aluno  perspectivas
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múltiplas e interdisciplinares. Os docentes especializados em Ensino de português e Ensino de
japonês são diferenciais para os futuros professores deste curso, que poderão lidar com as
especificidades  no  ensino/aprendizagem das  duas  línguas.  Durante  a  formação,  os  alunos
também terão a oportunidade de trabalhar junto aos docentes em programas institucionais de
monitoria,  projeto  Licenciar,  entre  outros.  O  egresso  estará  apto  para  lecionar  língua
portuguesa e língua japonesa, além de trabalhar em editoração e outras áreas afins. 

BACHARELADO EM LETRAS - JAPONÊS (NOTURNO)  (8 vagas)

O  curso  de  Bacharelado  em  Japonês  da  Universidade  Federal  do  Paraná
proporciona a formação especializada em língua, literatura e cultura japonesa. Os alunos terão
a  oportunidade  de  aprofundar  os  conhecimentos  em linguística  japonesa,  língua  moderna,
língua clássica, literatura e cultura da clássica à contemporânea. Além das disciplinas, existe a
oportunidade de participar ativamente de pesquisas, programas como o Programa Institucional
de Monitoria e ainda concorrer em testes de bolsas de estudos para o Japão. Os profissionais
desta  área  poderão  trabalhar  com  tradução,  pesquisa  e  áreas  relacionadas  aos  estudos
japoneses. 

LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS (NOTURNO) (4 vagas) 

O novo curso de Letras Português e Polonês: Licenciatura na UFPR é único no
país e no mundo por integrar a formação em letras polonês à formação em letras português.
Esta  formação equilibrada em duas  áreas  de letras  valoriza  a  multiplicidade  e  diversidade
cultural que faz parte da complexidade e composição histórica do Brasil,  especialmente da
região  Sul  e  do  estado  do  Paraná.  Deste  modo,  atende  melhor  as  comunidades  polono-
brasileiras e permite ao egresso uma inserção melhor no mercado de trabalho. As competências
e habilidades primordiais são desenvolvidas durante 10 semestres de estudos. Adicionalmente
às atividades curriculares com o foco na linguística, língua e cultura polonesas, nas literaturas
brasileira,  portuguesa  e  polonesa,  assim como nos  fundamentos  metodológicos  do  ensino,
neste  percurso  o  aluno  pode  participar  dos  projetos  de  extensão,  iniciação  científica  e
concorrer às bolsas de estudo na Polônia. O profissional formado estará preparado a ensinar as
línguas portuguesa e polonesa e suas respectivas literaturas tanto em escolas públicas como em
escolas de idiomas e em escolas particulares que tenham essas línguas em seus currículos.
Além do trabalho na sala de aula, o egresso poderá atuar em outras frentes, como assessor
linguístico no ensino de português e no ensino de polonês  como língua estrangeira,  como
gestor educacional, como corretor e revisor de textos nessas línguas, como leitor especializado,
crítico  de  literatura,  como  agente  cultural  e  gestor  de  projetos  relacionados  às  culturas
brasileira, polonesa e polono-brasileira ou, ainda como diplomata, ao ser aprovado através do
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Concurso de Admissão  à  Carreira  de Diplomata.  O diploma de  licenciado o habilita  para
continuar sua formação como pesquisador em programas de Pós graduação (especialização,
mestrado e  doutorado acadêmico e  profissionalizante)  na área  de Letras  e  afins.  Constitui
também a qualificação básica para o trabalho de docência nas universidades. 

BACHARELADO EM LETRAS - POLONÊS (NOTURNO) (4 vagas)

(mais informações em breve)

LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO (MATUTINO) (12 vagas)

(mais informações em breve)
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