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EDITAL 001/2021 

 

 A coordenação do Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua Espanhola – NECLE, do Departamento de Letras 

Estrangeiras/CAPF/UERN, torna público, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para os cursos abaixo relacionados, a serem ministrados 

no semestre 2020.2: 

 

1. CURSOS: 

CURSO EMENTA TUTOR MONITOR(ES) LOCAL/DIA/HORA/ Link de 

inscrição 

1- Pronunciación a 

través de la 

comunicación 

Estudiar los aspectos segmentales de la 

lengua española dentro de una propuesta 

comunicativa. 

Prof. José 

Rodrigues 

Prof. José 

Rodrigues Google Meet/ Segunda – feira/ 14h 

2- Espanhol para 

adolescente 

(Turma I – 

Tenente Ananias) 

fomentar a aprendizagem da língua espanhola 

em crianças da faixa etária de 11 a 16 anos. 

Favorecer a competência linguística, além de 

ajudar no desenvolvimento cognitivo, social e 

motor das crianças por meio metodologias 

atuais que dialogam com as habilidades da 

língua estrangeira e as tecnologias, inclusive 

as digitais. 

 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Adna Josyane 

Fonseca da Silva 

 

Francisca Gessia 

da Silva 

Google Meet/ terças e quintas /14h às 

15h:30min. 

 

3- Espanhol para fomentar a aprendizagem da língua espanhola Profª Edilene Marcia Dayana Google Meet/ segunda e quarta /14h 



adolescente 

(Turma II – Pau 

dos Ferros) 

em crianças da faixa etária de 11 a 16 anos. 

Favorecer a competência linguística, além de 

ajudar no desenvolvimento cognitivo, social e 

motor das crianças por meio metodologias 

atuais que dialogam com as habilidades da 

língua estrangeira e as tecnologias, inclusive 

as digitais. 

 

Rodrigues Neris Pereira 

Dias 

 

Allison 

Lourenço 

Nogueira 

 

às 15h:30min. 

 

4- Espanhol para 

adolescente 

(Turma III - 

Alexandria) 

Fomentar a aprendizagem da língua 

espanhola em crianças da faixa etária de 6 a 9 

anos. Favorecer a competência linguística, 

além de ajudar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor das crianças por 

meio metodologias atuais que dialogam com 

as habilidades da língua estrangeira e as 

tecnologias, inclusive as digitais. 

 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Francisco Rafael 

Aguiar de 

Oliveira 

 

Anglêssa 

Dionisia Alves 

Gomes 

Rodrigues 

 

Google Meet/ terças e sextas /14h às 

15h:30min. 

 

5- Espanhol para 

adolescente 

(Turma IV- José 

da Penha) 

Fomentar a aprendizagem da língua 

espanhola em crianças da faixa etária de 6 a 9 

anos. Favorecer a competência linguística, 

além de ajudar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor das crianças por 

meio metodologias atuais que dialogam com 

as habilidades da língua estrangeira e as 

tecnologias, inclusive as digitais. 

 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Rafaela Rocha e 

Silva 

 

Maria Alice 

Pereira da Silva 

Google Meet/ terças e quintas 

/13h:30min. às 15h  

6- Espanhol para 

adolescente 

(Turma V- Itaú) 

Fomentar a aprendizagem da língua 

espanhola em crianças da faixa etária de 6 a 9 

anos. Favorecer a competência linguística, 

além de ajudar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor das crianças por 

meio metodologias atuais que dialogam com 

as habilidades da língua estrangeira e as 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Narly Mirely 

Oliveira 

Menezes 

 

João Marcos 

Araújo da Silva 

Google Meet/ terças e quintas 

/13h:30min. às 15h 



tecnologias, inclusive as digitais. 

 

7- Emoção e arte: é 

possível descrevê-

las ao interpretar 

uma pintura? 

De caráter teórico-prático, esta oficina 

pretende articular, aprofundar e integrar os 

conhecimentos da audiodescrição das 

expressões faciais de personagens eternizados 

nas obras de grandes pintores. 

 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Profª Edilene 

Rodrigues Google Meet/ Quarta-feira/16h. às 

17h:30min. 

 

 

8- Espanhol através 

de produções 

cinematográficas 

Estudo de vocabulário em língua espanhola e 

aspectos culturais dos países hispânicos 

através de atividades que envolvam 

produções cinematográficas. 

Profª Tatiana 

Carvalho 
Leila Leite Google Meet/ Whatsapp -  Terça – 

feira/ 14h 

9- Español: lengua y 

cultura 

Estudo de especificidades da língua 

espanhola e aspectos culturais de países 

hispânicos através de diálogos com hispano-

falantes. 

Profª Tatiana 

Carvalho 

Profª Tatiana 

Carvalho 

Google Meet e outras mídias digitais - 

Quarta – feira/ 14h  

10- Círculo de 

lecturas literarias 

Leitura e socialização de obras literárias em 

espanhol com o objetivo de  discutir e 

compartilhar experiências literárias, além de 

formar um repertório literário. 

Profª. Marta 

Jussara 

Profª. Marta 

Jussara 
Google Meet/ quinta-feira/ 19h 

 

2 – DO PERÍODO E ORIENTAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 11 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2021. Para se inscrever, o aluno deverá entrar no Instagran do 

NECLE @neclecapf, na biografia do Instagram há um linktree que levará a todos os formulários de inscrição dos cursos ofertados. 

 

2.2 Alguns cursos tem número limitado de inscrições. 

 

2.3 O aluno que não conseguir se inscrever em algum curso, poderá colocar seu nome no cadastro de reserva do curso que deseja. Envia um 

emailpara necle@uern.br com o assunto “Lista de espera (NOME DO CURSO QUE DESEJA)”. 

 

3 – Do Início e Horários dos Cursos 

mailto:necle@uern.br


 

3.1 Alguns cursos terão início a partir DA ÚLTIMA SEMANA DE FEVEREIRO DE 2021 em dias e horários especificados acima cujos 

detalhes serão definidos mediante acordo entre a Coordenação do NECLE, os Professores-Tutores e os Monitores. 

 

 

4 – Das Disposições Gerais 

 

4.1 Os casos omissos serão julgados pela Coordenação do NECLE e pelos Professores-Tutores, mediante ad referendum da Plenária do 

Departamento de Letras. 

 

Pau dos Ferros, RN 04 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

                                                               ____________________________________________________ 

Profª Ma. Marta Jussara Frutuoso da Silva 

Coordenadora do NECLE 


