
O curso oferece uma formação completa 
para a atuação na docência, coordenação e 
orientação educacional. O profissional 
constrói competências técnicas, sociais e 
comportamentais e desenvolve um 
posicionamento crítico e reflexivo.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3200

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de vagas de emprego

Este curso inclui:

Letras | Português
Licenciatura

Sobre o curso

Obertal Xavier

Professores do curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Analisar a identidade, a formação e a condição docente no Brasil para a compreensão da 
problemática educacional atual.
Investigar elementos contemporâneos que retratem os campos pedagógicas em disputa 
na História da educação brasileira.
Analisar as intervenções sociais de gênero e raça para a compreensão do atual cenário 
educacional brasileiro

2O SEMESTRE

Analisar e pesquisar o desenvolvimento humano nas acepções cognitivas, emocionais 
e sociais.
Reconhecer os tipos de avaliação e aplicar seus procedimentos e instrumentos a 
contextos de aprendizagem diversificados.
Analisar a estrutura e o funcionamento da educação básica a partir dos aspectos 
legais das instituições escolares.

Graduação digital



3O SEMESTRE

Analisar e interpretar a estrutura, o funcionamento e a aquisição da língua 
portuguesa antes da etapa escolar formal.
Acompanhar o desenvolvimento da fala de crianças em idade pré-escolar, as fases 
de aquisição e os aspectos linguísticos.
Elaborar proposta de aula de língua portuguesa e/ou literatura que desenvolva 
práticas de letramento.

4O SEMESTRE

Construir material ou atividade de Língua Portuguesa e Literatura sobre gêneros 
textuais, discursivos e literários.
Analisar materiais e atividades de Língua Portuguesa, refletindo sobre as diversas 
gramáticas e normas da língua.
Elaborar currículo inovador de Língua Portuguesa e Literatura, considerando faixa 
etária, ano escolar e contexto social.

5O SEMESTRE

Analisar produções textuais de modo a identificar desvios da norma padrão na 
escrita e entender porque acontecem.
Analisar materiais didáticos de língua portuguesa e literatura à luz de documentos 
oficiais como a BNCC.
Elaborar estratégias de ensino interdisciplinares de língua portuguesa, literatura e 
produção textual.

6O SEMESTRE

Compreender a evolução do latim e do grego e sua expansão pela Europa e a 
formação de cânones literários.
Analisar processos linguístico-filológicos na análise dos manuscritos medievais e 
na comunicação escrita da antiguidade.
Produzir materiais didáticos contemplando as áreas de literatura e morfologia 
para o ensino fundamental.
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7O SEMESTRE

Produzir materiais didáticos relativos às relações entre formação de identidade 
linguística e gêneros literários.
Elaborar estatégias pedagógicas e materiais didáticos para o ensino de morfologia, 
sintaxe e fonética.
Produzir materiais didáticos relativos a interpretação e leitura crítica de textos 
literários.

8O SEMESTRE

Elaborar projetos educacionais interdisciplinares para EAD com utilização de 
tecnologias digitais e metodologias ativas.
Elaborar projeto de educação ambiental para uma instituição.
Desenvolver projeto de gestão socioambiental a partir de conhecimentos de 
sustentabilidade e responsabilidade social.
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