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PERFIL DO PROFISSIONAL FORMAÇÃO GERAL
1 PERFIL DO INGRESSANTE

De acordo com dados coletados na etapa de diagnóstico dos cursos, a primeira
característica a ser ressaltada, que sem dúvida constitui uma identidade diferenciada para a
Unespar e que é de suma importância para nossos futuros trabalhos, é a condição social de
nossos estudantes. A imensa maioria é constituída por trabalhadores, muitos com baixa
renda, advindos da escola pública, com pouca escolaridade na família, sendo que boa parte
reside em municípios vizinhos, dependendo de transporte complementar para garantir seu
acesso à universidade.
A condição econômica, social e cultural de nossos estudantes, portanto, precisa ser
levada em conta para não incorrermos no risco de construir uma proposta curricular para um
estudante ideal. Ações do corpo docente para atender este público são, por exemplo, a oferta
noturna do curso e o esforço em participar de editais de apoio e incentivo à formação docente
por instituições de fomento que ofertam bolsas aos acadêmicos participantes, tais como
CAPES e CNPq.

2 PERFIL DO EGRESSO

Considerando as oportunidades oferecidas à construção do conhecimento para a
docência no curso de Letras Inglês do campus de Apucarana da Unespar, considerando,
ainda, que as bases sobre as quais edificam-se conhecimentos em língua inglesa e suas
literaturas estão fundadas sobre:
➢ Princípios de formação humanística e ética, de igualdade, solidariedade, inclusão

social e do respeito e estabelecimento pleno das relações étnico-raciais;
➢ Conhecimentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e culturais da língua(gem);
➢ Princípios

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e de

interdisciplinaridade.
Em conformidade com as contingências sociais e acadêmico-científicas da área,
espera-se desse profissional o seguinte perfil:
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➢ Atitude investigativa e colaborativa indispensável ao processo contínuo de construção

do conhecimento na área;
➢ Disposição ao reconhecimento e revisão de atitudes/ações preconceituosas ou

discriminatórias, tanto suas quanto de seus alunos, fazendo uso consciente, crítico e
mediador da pluralidade de expressão linguística e literária;
➢ Postura ética, autonomia intelectual, responsabilidade social, e consciência do seu

papel de educador e formador de opinião;
➢ Atitude crítica na análise das diferentes teorias que fundamentam as diferentes

perspectivas da pesquisa qualitativa em língua e literatura;
➢ Atuação interdisciplinar e multiprofissional;
➢ Assimilação crítica sobre o uso de tecnologias e conceitos científicos da

contemporaneidade para planejamento e ação didático-pedagógica.

