
 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Alfabetização e Letramento. 

 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa.MS Adriana Beatriz Botto Alves Vianna. 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO 
  

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 
de Educação, na modalidade on-line.  
   

OBJETIVOS:  

 Desenvolver, no futuro gestor, a competência de liderar; 

 Proporcionar, ao futuro gestor, o desenvolvimento de uma visão empreendedora de 
gestão; 

 Proporcionar, ao futuro gestor, o desenvolvimento de competências que lhe 
proporcionem uma atuação estratégica e que busque o estabelecimento da 
qualidade educacional; 

 Desenvolver, no futuro gestor, a competência de gerir pessoas e recursos; 

 Desenvolver competências no âmbito do planejamento estratégico, coordenação de 
equipes, desenvolvimento da proposta pedagógica da escola, a implantação de 
políticas públicas de forma a acompanhar o desenvolvimento de todo o processo; 

 Desenvolver, no futuro gestor, a competência da gestão participativa e democrática. 
 

PÚBLICO-ALVO: Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, pedagogos, 
professores das redes oficiais de ensino pública e privada, graduados interessados que 
pretendam se especializar em Alfabetização e Letramento. 
 
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: 06 meses de disciplinas regulares + 2 meses para confecção do TCC.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 



 

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1.   Processos de Aprendizagem e Não Aprendizagem 40h 

2.   Didática do Ensino Superior   40h 

3.   Tecnologia da Comunicação e da Informação - TIC 40h 

4.   Leitura e escrita no Processo de Alfabetização 40h 

5.   Políticas Públicas e Currículo da educação Infantil 40h 

6.   Fundamentos teóricos e Metodológicos da Alfabetização 

de crianças 
40h 

7.   Psicogênese da linguagem oral e escrita: subsídios para a 

Alfabetização e Letramento 
40h 

8.   Metodologia Do Trabalho Científico 40h 

9.   Fundamentos teóricos e Metodológicos da Alfabetização 

de Adultos 
40h 

10. Seminários e atividades complementares  40h 

  
 

 


