
Graduação Digital
1º

 P
ER

ÍO
D

O Compreender criticamente a problemática educacional brasileira a partir da formação docente no brasil.    

Compreender as concepções pedagógicas, históricas e filosóficas na educação brasileira.  

Analisar as intervenções sociais de gênero e raça para a compreensão do atual cenário educacional brasileiro.   

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO  

EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE  

#antropologiaesociologia 

#historiadaeducacao 

#diversidade 

2º
 P

ER
ÍO

D
O Conhecer o desenvolvimento humano histórico-social resultante da interação entre indivíduo e o meio.  

Analisar o papel das avaliações da aprendizagem nas diversas fases do desenvolvimento humano.

Compreender o funcionamento das políticas educacionais brasileiras de inclusão na educação básica 

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM   

DIDÁTICA E AVALIAÇÃO   

POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

#aprendizagemeinclusão�� 

#didaticaeavaliacao

#politicasdeeducacao

3º
 P

ER
ÍO

D
O Compreender os processos de aquisição e funcionamento da linguagem, em diferentes níveis de análise, para a 

construção de estratégias de aprendizagem.

Compreender a elaboração das políticas de currículo presentes na bncc para educação infantil.

Compreender os princípios teóricos da aprendizagem e aquisição de línguas estrangeiras em contextos históricos.

LINGUÍSTICA APLICADA I

CURRÍCULO

APRENDIZAGEM E AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

#linguisticaportuguesa

#curriculo

#inguaestrangueira

4º
 P

ER
ÍO

D
O

Compreender as formas do saber teórico “de” e “sobre” da literatura em língua portuguesa

Avaliar criticamente diferentes tipos de abordagem dos aspectos morfológicos, fonéticos e fonológicos nas 
atividades desenvolvidas na sala de aula de língua inglesa.

Compreender as noções básicas de morfologia, fonética e fonologia e do seu respectivo papel no processo de 
aprendizagem e no uso da língua portuguesa 

Articular e integrar a teoria trabalhada no curso à prática vivenciada na realidade do cotidiano escolar do 
Ensino de Portugues

LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA I

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA INGLESA I

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA PORTUGUESA II

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

#literaturaportuguesa

#linguisticainglesa

#linguisticaportuguesaaplicada

#atuacaoprofissional

Letras
Português/Inglês



5º
 P

ER
ÍO

D
O

Ensinar os processos de aquisição e funcionamento da linguagem, em diferentes níveis de análise, para a 
construção de estratégias de aprendizagem.

Compreender o prcesso de ensino e aprendizagem da língua portuguesa

Implementar atividades através da prosa e da poesia da literatura de língua inglesa na sala de aula, de forma 
crítica e significativa.

Articular e integrar a teoria trabalhada no curso à prática vivenciada na realidade do cotidiano escolar do Ensino 
de Inglês

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA INGLESA II

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA PORTUGUESA III

LITERATURA EM LINGUA INGLESA I

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

#linguisticainglesaaplicada

#linguisticaportuguesaavancada

#literaturainglesa

#atuacaoprofissional

6º
 P

ER
ÍO

D
O

Situar os estudos sintáticos de forma crítica, partindo-se das noções de gramática descritiva e pedagógica

Elaborar atividades de inglês instrumental de forma crítica e significativa para contextos distintos.

Aplicar o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa

Articular e integrar a teoria trabalhada no curso à prática vivenciada na realidade do cotidiano escolar do Ensino Médio.

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA INGLESA III

INGLÊS INSTRUMENTAL 

LINGUÍSTICA APLICADA Á LÍNGUA PORTUGUESA IV

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (PORTUGUÊS)

#linguisticainglesaavancada

#inglesinstrumental

#ensinodelinguisticaportugues

#atuacaoprofissional

7º
 P

ER
ÍO

D
O

Introduzir os principais conceitos gramaticais e sua terminologia; ser capaz de analisar as funções, forma e 
funcionamento dos elementos oracionais

Implementar atividades através da da literatura de língua inglesa na sala de aula, de forma crítica e significativa

Implementar atividades através da da literatura de língua portuguesa na sala de aula, de forma crítica e significativa

Articular e integrar a teoria trabalhada no curso à prática vivenciada na realidade do cotidiano escolar do Ensino de Inglês

Aplicar as teorias e técnicas aprendidas ao longo do curso na elaboração de um projeto de pesquisa. 

LINGUÍSTICA APLICADA À LÍNGUA INGLESA IV

LITERATURA EM LINGUA INGLESA II

LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA II

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

TCC I

#ensinodelinguisticaingles

#literaturainglesa

#literaturaportuguesaavancada

#atuacaoprofissional

#projetoepesquisa

Letras Português/Inglês



8º
 P

ER
ÍO

D
O

Construir projetos educacionais interdisciplinares nos diferentes níveis de escolarização da educação básica

Desenvolver projeto para alfabetização em libras

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação na gestão escolar sustentável e inclusiva.  

Aplicar as teorias e técnicas aprendidas ao longo do curso na elaboração de um projeto de pesquisa. 

METODOLOGIAS ATIVAS 

INCLUSÃO E EDUCAÇÃO EM LIBRAS 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

TCC II

#metodologiasativas

#libras

#tecnologiaeducacional

#projetoepesquisa 

Letras Português/Inglês


