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ANEXO I 

PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

PROJETO INDIVIDUAL PROJETO COLETIVO1 

 

Título do Projeto: Monitoria em Língua e Cultura Latina 

Professor Responsável: Artarxerxes Tiago Tácito Modesto 

Titulação do Professor: Doutor 

Número de bolsistas 
recomendado: 

1 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 

Resumo: 
  

Este projeto tem por objetivo oferecer suporte aos alunos do primeiro semestre do curso de Letras na 

disciplina de Língua e Cultura Latina, além de desenvolver atividades pedagógicas orientadas pelo docente 

responsável.  

Na disciplina, os alunos estudam, regularmente, o Latim como expressão da cultura romana, focalizando o 

uso desse idioma em documentos literários, jurídicos, históricos e filosóficos, além de entrar em contato com as 

estruturas gramaticais e lexicais. Por se tratar de um idioma com características bastante peculiares, encontram 

dificuldades e, não raro, acabam desestimulados por não conseguirem, de imediato, traçar analogias com a Língua 

Portuguesa.  

Neste sentido, para além da sala de aula, onde são apresentados os conteúdos e tiradas as dúvidas mais 

elementares, faz-se necessário que os alunos tenham suporte em outros momentos e espaço, seja para tirar dúvidas 

ou participar de atividades que o levem a compreender a dinâmica do idioma latino em sua expressão de cultura. 

O bolsista participará da preparação de atividades didáticas, bem como de oficinas e atividades de práticas 

pedagógicas diversas, envolvendo a língua e a cultura da civilização romana, dando suporte ao docente e realizando 

monitorias no laboratório de linguagem.  

 

Duração em meses: 9 meses 

 
 

Rol de disciplinas que o aluno tenha cursado com aproveitamento que o habilite a realizar as atividades previstas 
acima: 

Disciplina Curso 

Língua e Cultura Latina Licenciatura em Letras 

  

  

  
 
 
 
 

                                                             
1 Portaria n.º 1.254/2013, Art. 5.º, §2.º -  A Direção Geral do Campus e as coordenações de área/curso poderão propor projetos coletivos que 

envolvam mais de uma disciplina, indicando um professor responsável. §3.º Disciplinas com características semelhantes em cursos diferentes 
poderão ser incluídas em um único projeto coletivo. 
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Público-alvo (beneficiários diretos e indiretos): 
 

 Alunos do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Letras e;  

 Alunos em regime de dependência na disciplina de Língua e Cultura Latina.  
 
 

 

Resultados esperados e contribuições para a área: 
 

 Espera-se que o bolsista possa contribuir na preparação de materiais para as aulas, exercícios e oficinas, 

além de realizar monitorias no laboratório de linguagem. O bolsista ampliará sua gama de conhecimentos 

ligados à gramática da língua, bem como à vida, história, instituições, mitologia e religião dos povos romanos.  

 Para os alunos do curso de Letras, será uma oportunidade para expandir seus conhecimentos e seus 

espaços de aprendizagem para além da sala de aula, participando de atividades que consolidarão aquilo 

que foi visto em sala de aula.  

 

 

Cronograma de execução (detalhar mês a mês): 
 
Março: Orientação e leituras de obras de referência. Estudo dirigido. Preparação de material didático e exercícios. 

* 

Abril: Monitoria, estudo dirigido e auxílio na preparação de atividades. 

* 

Maio: Monitoria e preparação de oficina de leitura e tradução. 

* 

Junho: Monitoria e aplicação da oficina de leitura e tradução. 

* 

Julho: Avaliação dos procedimentos. Planejamento para o 2º semestre. 

* 

Agosto: Monitoria, estudo dirigido. Preparação de material didático para as aulas. 

* 

Setembro: Monitoria, estudo dirigido. Preparação de material didático e exercícios.  

* 

Outubro: Monitoria, estudo dirigido. Organização de jogos didáticos. 

* 

Novembro: Monitoria, estudo dirigido. Redação do relatório final de atividades.  

* 

 

Viabilidade: 
 
As atividades serão desenvolvidas no laboratório de linguagens. Caso não seja possível, qualquer sala de aula 
disponível poderá acomodar as ações a serem desenvolvidas.  
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Cubatão, 08  de  novembro de 2018. 
 
 

 
 
 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Artarxerxes Tiago Tácito Modesto  

 
 

 
 


