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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

DATA  HORÁRIO  ATIVIDADE  LOCAL (Pavilhão 3) 
21 de maio 

de 2012 
8h 
  

Entrega de proposta de 
trabalho[1] e início do evento da 

prova escrita 

 
Sala 3204  

21 de maio 
de 2012 

08h20min - 
12h20min 

Realização da prova escrita [2] 
  

 
Sala 3204  

22 de maio 
de 2012 

 
 13h30min  

Sessão pública de identificação 
das provas e divulgação do 
resultado da prova escrita 

 
Sala 3201  

22 de maio 
de 2012 

13h45min  Sorteio da ordem de realização 
da prova didática e de ponto 
comum a todos os candidatos 
que prestarão prova no dia 23 

de maio às 14h 

 
Sala 3201  

23 de maio 
de 2012 

8h Sorteio do ponto comum a 
todos os candidatos que 

prestarão prova no dia 24 de 
maio às 8h15min 

Sala 3108 

23 de maio 
de 2012 

14h Início da realização da prova 
didática [3] 

  

 
Sala 3108  

24 de maio 
de 2012 

08h15min  Início da realização da prova 
didática [4] 

 
Sala 3208  

24 de maio 
de 2012 

14h Início da apresentação e defesa 
da proposta de trabalho 

 
Sala 3208 

24 de maio 
de 2012 

20h Entrega dos títulos 
(para os candidatos aprovados 

nas etapas anteriores) 

 
Instituto de Letras e Artes 

(ILA) 
24 de maio 

de 2012 
20h30min Início da realização do exame 

de títulos 
Instituto de Letras e Artes 

(ILA) 
28 de maio 

de 2012 
18h Divulgação do resultado final 

do Concurso 
ILA - Secretaria 

 
[1] Redigida em Língua Espanhola, com no máximo 10 laudas, espaçamento 1 ½, Times New Roman, 
12, em 3 vias. 
[2] A Banca Examinadora autoriza o candidato a utilizar seu material de consulta durante a primeira 
hora destinada à realização da Prova Escrita.  
[3] Todos os candidatos que realizarão a prova didática no dia 23 de maio devem comparecer às 14h 
ao local da prova e, neste mesmo horário, entregar o plano de aula. O candidato que não comparecer 
no horário indicado ficará impedido de realizar a prova didática. 
[4] Todos os candidatos que realizarão a prova didática no dia 24 de maio devem comparecer às 
8h15min ao local da prova e, neste mesmo horário, entregar o plano de aula.O candidato que não 
comparecer no horário indicado ficará impedido de realizar a prova didática. 
 

 
 



 
PONTOS PARA A PROVA ESCRITA E PARA A PROVA DIDÁTICA  

 
 

1. El español de España y el español del Río de la Plata. 
 
2. La teoría de Krashen y su aplicación en la clase de E/LE. 
 
3. Los clíticos en español y portugués: semejanzas y diferencias. 
 
4. Acentuación y sílaba en español en contraste con el portugués. 
 
5. Análisis de errores y evolución del estudiante de E/LE. 
 
6. Algunos aspectos de la cultura española y de la cultura hispanoamericana. 
 
7. El enfoque comunicativo y el enfoque por tareas en la enseñanza de E/LE. 
 
8. Los conectores coordinantes en español en contraste con el portugués. 
 
9. Los tiempos verbales: el uso del futuro de subjuntivo en portugués y en español. 
 
10. Formas de motivación y de incentivo de la creatividad en la clase de E/LE. 
 
 
 
Obs.: As provas escritas e as provas didáticas, bem como a proposta de trabalho 
deverão ser redigidas e apresentadas em língua espanhola. 
 
 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Processo Nome 

2812/2012 - 30 Cristiane Braga Passos 
2815/2012 - 73 Giane Rodrigues dos Santos 
2985/2012 - 58 Pablo Andrés Rothammel 
2994/2012 - 49 Patricia Mussi Escobar 
3065/2012 - 57 Soraia Iesbich Meneghini 
3066/2012 - 00  Elisângela Kipper 
3088/2012 - 61 Laline Brombila Blumentritt 

 
 
 

Rio Grande, 03 de maio de 2012. 
 

 
_______________________________________ 

Dra. Maria Josefina Israel Semino de López 
Presidente da Banca Examinadora 


