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

DLE/CAPF/UERN, torna público, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para os cursos abaixo relacionados, a serem ministrados no 

semestre 2020.1: 

 

1. CURSOS: 

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

inscrição 

1- Espanhol básico 

através de jogos 

Estudo de estruturas da Língua Espanhola, 

em nível básico, através de atividades 

lúdicas, trabalhando com jogos. 

Profª Tatiana 

Carvalho  
Joana Darc 

Google Meet/ Quinta – feira/ 15h 

 

https://docs.google.com/forms/d/1O0

8BOU50CZh5L6N4AsXCQwbTqc_q

6x2IjxE_c4nc_L8/edit   

2- Espanhol básico 

através de filmes 

Estudo das estruturas de vocabulário 

elementar em Língua Espanhola através de 

atividades que envolvam filmes 

Profª Tatiana 

Carvalho 
Vitória Souza 

Google Meet/ Segunda – feira/ 15h 

 

https://docs.google.com/forms/d/1l4b

mqF4Xh5Cf6gVWN7YVYW4ScseO

TGk1aIjag9FeIFU/edit  

3- Espanhol básico 

através da música 

Estudo das estruturas de vocabulário 

elementar em Língua Espanhola através de 

atividades que envolvam músicas. 

Prof. Tatiana 

Carvalho 
Leila Leite 

 

Google Meet/ Terça – feira/ 14h30 

https://docs.google.com/forms/d/1Or

https://docs.google.com/forms/d/1O08BOU50CZh5L6N4AsXCQwbTqc_q6x2IjxE_c4nc_L8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1O08BOU50CZh5L6N4AsXCQwbTqc_q6x2IjxE_c4nc_L8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1O08BOU50CZh5L6N4AsXCQwbTqc_q6x2IjxE_c4nc_L8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l4bmqF4Xh5Cf6gVWN7YVYW4ScseOTGk1aIjag9FeIFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l4bmqF4Xh5Cf6gVWN7YVYW4ScseOTGk1aIjag9FeIFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l4bmqF4Xh5Cf6gVWN7YVYW4ScseOTGk1aIjag9FeIFU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OrUnIiQ0LPARPx6zr-ueEjQveLsszQ64CKl0AC3NnpU/edit


UnIiQ0LPARPx6zr-

ueEjQveLsszQ64CKl0AC3NnpU/edit  

4- As ditaduras 

cívico-militares na 

Literatura latino-

americana: Brasil, 

Argentina e Chile 

em perspectiva 

comparada. 

A história da América Latina é, dentre outras 

características, marcada pela violência e pelo 

autoritarismo. Em vários países do 

continente, ditaduras sanguinárias 

desestabilizaram as democracias e destruíram 

vidas. Neste minicurso, a partir da literatura 

contemporânea, abordaremos os regimes 

autoritários no Brasil, na Argentina e no 

Chile sob duas perspectivas. Nos dois 

primeiros encontros, considerando uma 

geração que viveu a ditadura, analisaremos 

textos selecionados da obra “Você vai voltar 

pra mim: e outros contos”, de Bernardo 

Kucinski (2014/Brasil), além de crônicas de 

Pedro Lemebel (1995/Chile). Nos dois 

últimos encontros, centraremos nosso debate 

na chamada geração dos filhos da ditadura, a 

partir das seguintes obras: “Aparecida”, de 

Marta Dillon (2015/Argentina) e “La 

dimensión desconocida”, de Nona Fernández 

(2016/Chile). 

Prof. José 

Veranildo 

Prof. José 

Veranildo Lopes 

da Costa Junior 

(UERN) e Profa.  

Thays 

Albuquerque 

(UEPB) 

Google meet/ terça-feira/15h30min 

https://docs.google.com/forms/d/1nS

UP1Wxe7vi2wNT-

QZBQtTUB7urFMQbsh_YKB1mn0Z

k/edit  

5- Pintores 

hispanoamericano

s: arte e história 

História e arte de grandes pintores hispânicos. 

Reflexões sobre Frida Khalo, Diego Rivera y 

Fernando Botero. 
Profª Edilene 

Barbosa 

Profª Edilene 

Barbosa 

Google Meet/ Quarta – feira/ 18h 

https://docs.google.com/forms/d/19pp

ZGkCuOzi4wANu5NUJ_UdZykcAdl

cqtb3u1BUSYpQ/edit  

https://docs.google.com/forms/d/1OrUnIiQ0LPARPx6zr-ueEjQveLsszQ64CKl0AC3NnpU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OrUnIiQ0LPARPx6zr-ueEjQveLsszQ64CKl0AC3NnpU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nSUP1Wxe7vi2wNT-QZBQtTUB7urFMQbsh_YKB1mn0Zk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nSUP1Wxe7vi2wNT-QZBQtTUB7urFMQbsh_YKB1mn0Zk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nSUP1Wxe7vi2wNT-QZBQtTUB7urFMQbsh_YKB1mn0Zk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nSUP1Wxe7vi2wNT-QZBQtTUB7urFMQbsh_YKB1mn0Zk/edit
https://docs.google.com/forms/d/19ppZGkCuOzi4wANu5NUJ_UdZykcAdlcqtb3u1BUSYpQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/19ppZGkCuOzi4wANu5NUJ_UdZykcAdlcqtb3u1BUSYpQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/19ppZGkCuOzi4wANu5NUJ_UdZykcAdlcqtb3u1BUSYpQ/edit


6- A magia do traço: 

oficina de desenho 

linear inspirada 

na estética de 

Pablo Picasso 

Introdução ao desenho linear como forma de 

expressão artística. Aplicação dos tipos de 

linha como elementos de composição gráfica. 

Utilização da obra em desenho de artistas 

hispânicos, principalmente, os desenhos de 

Pablo Picasso. 

Profª. Marta 

Jussara 

João Bosco 

Lopes (Artista 

Plástico) 

Google Meet/ Quarta – feira/ 15h 

https://docs.google.com/forms/d/1-

AMVM_OgPwIffxeHvtp3LI5hQ3zA

OLDT9Y2GcocMpR8/edit  

 

2 – DO PERÍODO E ORIENTAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2020. 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 

 

3.1 Alguns cursos terão início NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2020 em dias e horários especificados acima cujos detalhes 

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

3.2 Os cursos Espanhol básico através de jogos, Espanhol básico através de filmes e Espanhol básico através da música serão 04 encontros 

durante o mês de outubro.  

O curso “As ditaduras cívico-militares na Literatura latino-americana: Brasil, Argentina e Chile em perspectiva comparada” ocorrerá 

nos dias 03, 10, 17 e 24 de Novembro, das 15h30min às 17h. 

O curso “Pintores hispanoamericanos: arte e história” ocorrerá durante o mês de outubro. 

O curso “A magia do traço: oficina de desenho linear inspirada na estética de Pablo Picasso” acontecerá nos dias 07, 14 e 21 de outubro. 

 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/1-AMVM_OgPwIffxeHvtp3LI5hQ3zAOLDT9Y2GcocMpR8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-AMVM_OgPwIffxeHvtp3LI5hQ3zAOLDT9Y2GcocMpR8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-AMVM_OgPwIffxeHvtp3LI5hQ3zAOLDT9Y2GcocMpR8/edit
mailto:necle@uern.br


 

Pau dos Ferros, RN 18 de setembro de  2020. 

 
 
 

                                                               ____________________________________________________ 

Profª Ma. Marta Jussara Frutuoso da Silva 

Coordenadora do NECLE 

 


