LÍNGUA PORTUGUESA E DOCÊNCIA: LINGUAGENS, TDIC e
COMPETÊNCIAS

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Língua Portuguesa e
Docência: Linguagens, TDIC e Competências.
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Silvia Albert.

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

OBJETIVOS:
O Curso de Língua Portuguesa e Docência: Linguagens, TDIC e Competências,
visa à especialização e à formação continuada de graduados, de licenciados e de
profissionais que almejam iniciar e/ou atualizar a sua trajetória profissional na
educação. São objetivos específicos do curso:
•

Atualização de conhecimentos teórico-metodológicos relativos ao ensino

e à aprendizagem de língua portuguesa e de literatura como componentes curriculares
interdisciplinares, por seu potencial humanizador e transformador, incluindo as noções
de multiletramentos e as tecnologias digitais de informação e de comunicação (TDIC).
•

Desenvolvimento de competências para concepção de práticas de ensino

e de aprendizagem relativas aos eixos oralidade; leitura/escuta; produção (escrita e
multissemiótica) e análise linguística e semiótica.
•

Formação crítico-reflexiva para atuação docente, de forma global,

incluindo a curadoria e a pesquisa, para a elaboração tanto de materiais de ensino e de
aprendizagem quanto de objetos de aprendizagem, tendo em vista a diversidade e a
multiplicidade da cultura juvenil e da cultura digital.

•

Compreensão do alcance da educação, suas possibilidades e

potencialidades intrínsecas de transformação e inovação, considerando as diferentes
modalidades de ensino e de aprendizagem: presencial, híbrido e a distância.

PÚBLICO-ALVO: Profissionais Graduados na área de letras e de educação, licenciados,
bem como profissionais que tenham interesse em atuar na educação, em suas
diferentes modalidades.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.
DURAÇÃO: 12 meses.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do Curso

Carga Horária
(horas)

1. Didática e Metodologias Ativas

40h

2. Optativa I

40h

3. Optativa II

40h

4. Leitura e escrita para a atuação acadêmica e profissional

40h

5. BNCC: competências e habilidades para área de Linguagens e
Língua Portuguesa
6. Linguagem Verbal e Interação em Educação em Ambientes
Virtuais

40h

40h

7. Optativa III

40h

8. Literatura, Educação e Sociedade

40h

9. Multiletramentos e curadoria

40h

10. Prática docente: a educação em novos tempos e espaços

40h

