GRADUAÇÃO EaD EM

LETRAS
E LIBRAS
4 ANOS

HABILITAÇÕES E
ÁREAS DE ATUAÇÃO
O concluinte deste curso recebe o título de Licenciado em Letras
com as seguintes habilitações:
• habilitação em Língua Brasileira de Sinais;
• habilitação em Língua Portuguesa e Literatura.
O licenciado neste curso amplia seu campo de trabalho justamente por obter as duas habilitações. Cresce, a cada dia, a necessidade
de proﬁssionais tanto para a LP quanto para a Libras. No entanto,
se preferir, poderá atuar no mercado em apenas uma delas.
A atuação COMO PROFESSOR (nas Redes Municipais, Estaduais e Privadas de Ensino) como professores de Língua Brasileira de
Sinais e de Língua Portuguesa e/ou Literatura, podendo ser nas
etapas ﬁnais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Há também a possibilidade de atuação no Ensino Superior (em cursos de
graduação, pós-graduação e extensão), tanto na modalidade presencial quanto a distância, na tutoria e/ou na docência, mediante
formação adicional em nível de pós-graduação (lato/stricto sensu).
A atuação COMO PROFISSIONAL EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: comunicação institucional; em mercados editoriais; em
projetos e consultorias que envolvam linguagem ou línguas; em
plataformas de aprendizagem virtual; em serviços de produção e
revisão textual de LP e Libras; em produção de conteúdos didáticos.

Resumo
Modalidade: EAD
Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$ 50,00
Taxa de matrícula: R$ 100,00
Valor: R$ 290,95 (Bolsa de 30% + 15%)
Receba 10% de CASHBACK

Carga Horária:
3.600h

CASH

Duração:
4 anos

Modalidade:
A distância

Pagando as mensalidades em dia, você recebe de volta 10% do
valor pago, em forma de crédito para cursar uma Pós-Graduação
após a conclusão da Graduação.

SOBRE A
GRADUAÇÃO
SUPORTE À APRENDIZAGEM DO
ESTUDANTE E USO DAS TECNOLOGIAS

COMO É O ENSINO NO CURSO?

Todas as estratégias serão agilizadas para que o estudante avance, obtenha aprovação em seus estudos com qualidade, visando a excelência proﬁssional. Para suprir
diﬁculdades na aprendizagem, estarão disponíveis as Trilhas de Aprendizagem, com
estratégias de ensino personalizadas, através de planos, rotas e atividades individuais,
aulas, atividades colaborativas em pequenos grupos e tarefas de estudos que possibilitam a retomada dos conteúdos, viabilizando que o estudante acompanhe o curso
com sucesso. O desenvolvimento do curso se realiza através da mediação e apoio
da tecnologia, com o acompanhamento e orientação dos proﬁssionais do curso e
da instituição (professores, tutores, monitores e de apoio técnico), estando junto do
estudante para orientar, acompanhar, auxiliar na superação de problemas no âmbito
da tecnologia e do acesso aos estudos do curso.

O ensino é desenvolvido com metodologia inovadora, própria da instituição, denominada Aprendizagem para a Compreensão - AprendoCOM – fundamentada em bases
teóricas, com diretrizes para o processo ensino-aprendizagem através de conteúdos
atuais, cientíﬁcos e signiﬁcativos, organizados para possibilitar a autoaprendizagem,
oportunizando o acesso antecipado aos conceitos e conteúdos, motivando o estudante para conhecer, reﬂetir, interagir com o professor, o tutor, os colegas, numa
proposta de Sala de Aula invertida. A proposta de ensino é centrada no estudante,
incentivando-o à busca de soluções para questões que o inquietam, através da investigação nos conteúdos do curso, na leitura e compreensão dos textos, na exploração
dos vídeos, na participação das aulas interativas ao vivo, na retomada dos conteúdos,
possibilitando chegar ao conhecimento com autonomia e ética.

A INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES E
ESTUDANTES DO CURSO
As aulas, os conteúdos, os materiais de estudos e recursos didáticos estarão disponíveis aos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Uma inﬁnidade de recursos metodológicos e situações didáticas para a sua aprendizagem. Já as as interações
acontecem prioritariamente nas aulas ao vivo online. Visando garantir a aprendizagem, a FADS tem um sistema próprio de aulas ao vivo online, com periodicidade semanal (e eventualmente quinzenal para algumas disciplinas), em que o estudante
tem a oportunidade de interagir com o professor e com os colegas, proporcionando
a retomada de conteúdos, o saneamento de dúvidas e orientações de trabalhos. O
compartilhamento de ideias e conhecimentos acontece também com o uso de ferramentas, como Fórum, Chats, contatos com professores e tutores através de mensagens, grupos em redes sociais.

O CURSO VAI ENSINAR LIBRAS?
O estudante irá aprender a Língua Brasileira de Sinais e estará apto a se comunicar na
Língua e para o exercício da docência. Para o domínio e ﬂuência na Libras, o estudante estará frequentando, também a ESCOLA DE LIBRAS da Unintese (a eLibras) com
um percurso formativo completo, em uma plataforma exclusiva para a aprendizagem
da língua desde os passos iniciais até os níveis mais avançados, visando a ﬂuência na
Libras.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO
CURSO DE LIBRAS?
Além dos conhecimentos gerais, que ajudam você a entender melhor o ser humano
e a sociedade, o curso desenvolve os conhecimentos especíﬁcos para a formação em
Língua Portuguesa e em Libras. Os conhecimentos serão adquiridos naturalmente,
com o estudante mergulhando nos dois idiomas para a compreensão de fenômenos
linguísticos e gramaticais, de aspectos da Literatura, de diferentes gêneros e manifestações da linguagem e da cultura. Os conteúdos estarão preparando o estudante para a docência e outras áreas de atuação numa perspectiva bilíngue e inclusiva,
priorizando o uso da língua em situações comunicativas, com a formação de habilidades e competências essenciais para todos os níveis de leitura, da escrita, da comunicação visuoespacial da Libras e verbal da Língua Portuguesa.

ESTRUTURA
CURRICULAR
a) Perﬁl de formação do egresso ouvinte:

b) Perﬁl de formação do egresso surdo:

Habilitações em:

Habilitações em:

– Língua Brasileira de Sinais

– Língua Brasileira de Sinais

– Língua Portuguesa e Literatura

– Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos e Literatura

Comunicação humana

Fundamentos ﬁlosóﬁcos e sociológicos da educação

Didática geral: currículo e planejamento

Literatura universal

Língua Brasileira de Sinais - Libras I

Língua Brasileira de Sinais - Libras II

Língua Brasileira de Sinais - Libras III

Língua Brasileira de Sinais - Libras IV

Surdez, identidade e cultura surda

Didática geral: modelos pedagógicos

Aquisição e desenvolvimento da linguagem

Sintaxe da língua portuguesa

Conﬁgurações da família no século XXI

Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem

Morfologia da língua portuguesa

Sintaxe da Libras

Sociedades inclusivas, valores e direitos humanos

Língua e cultura latina

Morfologia da Libras

Fundamentos da educação bilíngue

História da educação I

Fonética e fonologia da língua portuguesa

História da educação II

Metodologia do ensino da língua portuguesa como
L1

História da educação II

Fonética e fonologia da Libras

Introdução à literatura

Literatura visual

Introdução à linguística

Escrita acadêmica I

Escrita acadêmica II

Didática geral: projetos interdisciplinares

Atividades complementares

Políticas educacionais, legislação e organização do
sistema educacional

Origens e história da língua portuguesa

Literatura portuguesa

Língua Brasileira de Sinais - Libras V

Língua Brasileira de Sinais - Libras VI

Literatura infantojuvenil

Língua Brasileira de Sinais - Libras VIII

Semântica e pragmática da língua portuguesa e da
Libras

Metodologia do ensino da literatura

Análise do discurso

Latim básico

Metodologia do ensino da língua portuguesa como
L2 para surdos

Metodologia do ensino da Libras como L2

Elaboração de materiais didáticos: língua
portuguesa e Libras

Aquisição e desenvolvimento da linguagem na
criança surda

Morfossintaxe no ensino da língua portuguesa

Estágio curricular supervisionado II: Libras

Metodologia do ensino da Libras como L1

Estágio curricular supervisionado I: língua
portuguesa/literatura

Pensamento complexo e a educação para a
compreensão

Escrita acadêmica III

Estudos do léxico da língua portuguesa e da Libras

Proﬁssão docente: ética e competência proﬁssional

Didática geral: avaliação de aprendizagem

Língua Brasileira de Sinais - Libras VII

Mídias e educação

Literatura brasileira

Literatura brasileira e latino-americana

Escrita acadêmica IV

Carga horária total do curso:
3.600 horas

Psicolinguística e sociolinguística

Letramento multimodal na escola

Práticas transdisciplinares de ensino, pesquisa e
extensão

PLANOS DE PAGAMENTO
Informações de Bolsas:
Bolsa de estudos de 30%
Para os primeiros 50 inscritos no processo seletivo (público em geral)

Bolsa de estudos de 50% - Incentivo Alunos Uníntese

Valor original sem bolsa e sem desconto:

R$ 489,00

Para egressos do Programa de Capacitação e Pós-Graduação em Libras
da Uníntese

Valor das mensalidades com bolsa de 30%
+ 15% de desconto de pontualidade:

• 15% de desconto para mensalidades pagas com pontualidade*

R$ 290,95

• As bolsas de 50% e de 30% não são cumulativas
• As mensalidades serão reajustadas anualmente, somente repondo
a inﬂação, medida pelo IPCA.

Valor das mensalidades com bolsa de 50%
+ 15% de desconto de pontualidade:

R$ 207,82

Processo Seletivo Contínuo
Vestibular Agendado
• Inscrições abertas
O processo seletivo dar-se-á mediante o preenchimento de:
– ﬁcha de cadastro com dados do candidato;
- questionário do perﬁl do candidato;
- questionário de conhecimento da Língua Portuguesa (5 questões);
Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 60 pontos no questionário de conhecimentos
básicos de ﬂuência na Língua Portuguesa (escrita).

* O desconto de pontualidade é válido para pagamento até a data de vencimento de cada
mensalidade.
Após o vencimento, o aluno mantém a bolsa de
estudos, mas perde o desconto de pontualidade.

\unintese

@unintese

(55) 9 8404-8353

Mais informações: (55) 3312 4002 - vestibular@unintese.com.br
unintese.com.br/graduacao/

