ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Alfabetização e Letramento
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Adriana Beatriz Botto Alves Vianna
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação
MODALIDADE: Ensino a Distância (100%) ou na modalidade Semipresencial
PÚBLICO-ALVO: Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, Pedagogos,
Coordenadores Pedagógicos, Supervisores de Ensino, professores das redes oficiais de
ensino público e privada e demais profissionais que queiram especializar-se em
Alfabetização e Letramento.
OBJETIVOS:
• Proporcionar ampla discussão sobre alfabetização nas diferentes esferas educacionais;
• Ampliar a formação do profissional da educação tendo como foco os processos de
alfabetização;
• Contribuir com a formação continuada dos professores proporcionando reflexão
crítica sobre a área estudada. Objetivos Específicos
• Conhecer os processos de alfabetização de crianças, jovens e adultos para nortear as
intervenções em sala de aula;
• Conhecer e discutir sobre as Políticas Públicas e o currículo que se pretende para a
Educação Infantil e os Anos Iniciais da Educação Básica;
• Discutir sobre as dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e propor
intervenções;
• Analisar o processo de aquisição da escrita e da leitura, considerando as diferentes
dimensões que interferem neste processo.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400 horas sendo elas distribuídas em 360
horas nas disciplinas teóricas e 40 horas destinadas a pesquisa, trabalhos em grupo,
produção acadêmica. Nesse curso é obrigatória a confecção do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC).
DURAÇÃO DO CURSO: 12 meses de disciplinas regulares + 2 meses para confecção do
TCC.

DETALHAMENTO PARA A MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: O curso é oferecido na
modalidade semipresencial utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas.
Mensalmente o aluno deve comparecer ao Polo indicado pela Cruzeiro do Sul onde
ocorrerão os encontros presenciais. Esses encontros serão sempre aos sábados nos
meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro. O cronograma de encontros de cada turma ficará disponível no Ambiente
Virtual de Aprendizagem.

QUADRO DE DISCIPLINAS REGULARES

