de nós, professores e pesquisadores, mais
reflexivos sobre a nossa ação pedagógica.

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS
LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS
JUSTIFICATIVA
As questões sobre formação do
professor de Língua Portuguesa e Literatura
têm sido bastante discutidas, nos últimos
tempos, tanto no contexto acadêmico quanto
no sócio-político. Sabemos que apenas os
cursos de graduação não tem dado conta das
questões étnicas, culturais e lingüísticas que
emergem no contexto escolar, sendo assim,
necessário a formação continuada que dar-seá através de pesquisa nos cursos de Pósgraduação.
Assim, o curso de Especialização em
Estudos Lingüísticos e Literários visa subsidiar
a Prática Pedagógica de professores de 1º e
2º grau que lecionam as disciplinas de Língua
Portuguesa e Literatura. A pretensão deste
curso é possibilitar aos colegas o diálogo com
as ciências da linguagem para que juntos
possamos pensar sobre um ensino de
Português que garanta ao nosso educando o
exercício da cidadania.
O
presente
curso
traz
essa
característica que é o diálogo entre a
linguagem, língua, literatura e discurso numa 
perspectiva de construção de uma pedagogia
de ensino que busque através de fundamentos
lingüísticos e literários linhas de pesquisa que
contribuam para a pesquisa no ensino de
Português.
Assim, o nosso propósito é oferecer
aos professores e colegas um curso onde
poderão encontrar através das leituras, aulas,
debates, pesquisas com professores, colegas
e alunos, contribuições que certamente farão

As abordagens interpretativas nas
ciências da linguagem e ensino que versam
sobre os estudos lingüísticos e literários
darão subsídios que nortearão as práticas
de discursivas dos nossos colegas
professores.
Assim,
elementos
unificadores
desse curso,
como: a
abordagem teórica, por um lado, e, por
outro lado,
abordagem metodológica
mostrarão que a realidade do ensino e
aprendizagem só pode chegar a sala de
aula através de pesquisas que permitam ao
professor descrever e conhecer o seu
contexto natural de sala de aula para que
possa, então, pensar e fazer deste espaço,
um lugar, que permita e garanta a
aprendizagem e o exercício da cidadania.
OBJETIVOS
Propiciar ao docente licenciado em Letras e
demais cursos uma reflexão sobre o ensino da
língua.
Possibilitar
ao
professor
(a)
cursista,
aprofundar seus estudos em lingüística e
literatura, dialogando com semiótica, culturas
africanas e ensino.
Especializar profissionais do curso de Letras e
Pedagogia para atuar na área de educação,
contribuindo com ensino de Português no
Ensino fundamental, Médio e Superior.

LINHAS DE P ESQUISA
LINHA I – Estudos lingüísticos e ensino
Discute as contribuições dos estudos
lingüísticos para o ensino do Português.

LINHA II – Literatura e ensino
Aborda sobre o ensino de literatura e sua
contribuição para as práticas de letramento
na sala de aula.
LINHA III – Estudos culturais e ensino
Discorre sobre a contribuição dos estudos
culturais, literários e lingüísticos e afrodescendentes para o ensino de Língua
Portuguesa e Literatura.
ESTRUTURA CURRICULAR
















A Sociolingüística e o ensino (30
horas/aulas)
Textos técnicos e acadêmicos (15
horas/aulas)
Lingüística textual (30 horas/aulas)
Linguagem, escola e cultura (30
horas/aulas)
Gramática e ensino (15 horas/aulas)
Línguas e culturas africanas (30
horas/aulas)
Tópicos em teorias literárias (30 horas
/aulas)
Cânones e contexto da Literatura
Portuguesa ( 30 horas/aulas)
Cânones e contextos na literatura
brasileira (30 horas/aulas)
O texto na literatura brasileira (30
horas/aulas)
Estudo da Literatura baiana (30
horas/aulas)
Análise do discurso e ensino (30
horas/aulas)
Práticas de Leitura e formação de
leitores ( 30 horas/aulas)
Projeto de Pesquisa (30 horas/aulas)
TCC (40 horas/aulas)

Diretora Geral
CORPO DOCENTE
Composto por: 06 mestres e 06 doutores

Irmã Lúcia Maria Sá Barreto

Diretor Acadêmico
Profº Joilson Romanci Severo Borges

CARGA HORÁRIA: 460 horas
INICIO: Iº SEMESTRE 20132013

Coordenação do NUPE
Profª. Ms. Aléssia Costa de Araújo Cravo

Coordenação do curso
HORÁRIO

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS
LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS
3ª turma

Profª. Ms Mestra Áurea da Silva Pereira

Sexta-feira a noite – 18 h e 30 m às 22 h e 40
m e sábado - 8h às 12h00min e das 13h30min
às 17h
Obs: Duas vezes por mês.
NÚMERO DE VAGAS
3O alunos
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão.
Telefone: (75) 3182-3196
E-mail: posfsss@hotmail.com
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cópia do certificado de conclusão do
curso de graduação, histórico escolar
de graduação, cópia da Carteira de
Identidade, cópia da CPF, curriculum

vitae e 1 fotos 3 x 4.
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Realização: Núcleo de extensão,
pesquisa e Pós-Graduação da
Faculdade Santíssimo Sacramento

