Pós-graduação de
especialização Lato
Sensu. Exclusiva para
na Libras.

RESUMO
Duração: 15 meses (400 horas)
Início: 27 de Novembro de 2021
Modalidade: EaD
Taxa de inscrição: R$ 65,00

Por 1 + 14 de:

198,00

R$

Valor com
15% de desconto
pontualidade

Sobre o curso
O Programa de Especialização “FLUENCY” da UNÍNTESE é
integrado por
lato sensu
na área da Educação de Surdos, cada um com 400 horas
de duração. O apelido “Fluency” foi adotado para indicar
que a
é um pré-requisito indispensá-

A previsão de duração do(s) curso(s) é de
excluídos os meses de recesso acadêmico, feriados e férias,
podendo esta previsão

vel para o ingresso nos referidos cursos. Integra o programa os seguintes cursos:

-

• Docência da Libras - Didática e Metodologia do Ensino
• Educação Bilíngue para Surdos
• Ensino da Língua Portuguesa e Literatura para Surdos

Os cursos se destinam a pessoas surdas, ouvintes e pessona Língua Brasileira de Sinais. O interessado
deve possuir diploma de graduação em qualquer área do
conhecimento.
ATENÇÃO:
serão
, sem interpretação.

Objetivo
para o trabalho de implantação,
docência e gestão da educação de surdos e da educação
bilíngue de surdos, em conformidade com as políticas educacionais e práticas pedagógicas
, que valorio direito linguístico das pessoas

Diferenciais
• Cursos em conformidade com a política pública de educação de
estudantes surdos;
•
a partir de novas práticas pedagógicas no
campo da educação de surdos e da educação bilíngue de surdos;
• Aulas ao vivo (quinzenais) com
em suas
áreas de atuação;
educação de surdos e
• Upgrade no currículo, através da credibilidade institucional da
UNÍNTESE e da publicação de produção acadêmica.

Egressos
Os cursos possibilitam uma ampla atuação
no
- Docência nos
(educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e ensino superior) em instituições públicas, privadas e do terceiro setor;
da educação de surdos e da educação bilíngue de surdos;
- Assessoria e consultoria nos processos de implantação da
e educação bilíngue de surdos, monitoramento e
avaliação.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM:

Docência da Libras - Didática
e Metodologia do Ensino
MÓDULO 1

MÓDULO 2

Introdução aos Estudos do Curso
Surdez, identidade e cultura surda
Aquisição e desenvolvimento da linguagem

10h

Aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda
Metodologias ativas e inovação em sala de aula
Didática aplicada ao ensino da Libras
Ensino da Língua Brasileira de Sinais para surdos (L1)

30h
30h

Ensino da Língua Brasileira de Sinais para ouvintes (L2)
Ensino da Língua Brasileira de Sinais para surdos em situação de aquisição tardia

40h

Formação de professores para o ensino da Libras no currículo dos cursos de graduação
Produção de materiais didáticos bilíngues, recursos e atividades para a docência

20h
20h

Projeto de pesquisa: atividades orientadas* (*Paper, artigo, produção de artefato didático e outros)

20h
30h
30h

MÓDULO 3

Seminários temáticos de sistematização e compartilhamento da produção acadêmica

15h
45h

30h
40h
20h

20h

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM:

Educação Bilíngue para Surdos
MÓDULO 1

MÓDULO 2

Introdução aos Estudos do Curso
Surdez, identidade e cultura surda
Aquisição e desenvolvimento da linguagem

10h

Aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda
Metodologias ativas e inovação em sala de aula
Fundamentos da educação bilíngue de surdos

30h
30h

A gestão da implantação da proposta curricular para o ensino de Português
para surdos

15h
45h

20h
10h

Biletramento e construção de ambientes bilíngues

30h

Ensino bilíngue de surdos na educação infantil

30h

Ensino bilíngue de surdos nos anos iniciais do E.F.

30h
30h

Produção de materiais didáticos bilíngues, recursos e atividades para a docência

20h
20h

MÓDULO 3

Projeto de pesquisa: atividades orientadas* (*Paper, artigo, produção de artefato didático e outros)

30h

Seminários temáticos de sistematização e compartilhamento da produção acadêmica

30h
20h

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM:

Ensino da Língua Portuguesa
e Literatura para Surdos
MÓDULO 1

MÓDULO 2

Docência
da LP e
Literatura
para Surdos

Introdução aos Estudos do Curso
Surdez, identidade e cultura surda
Aquisição e desenvolvimento da linguagem

10h

Aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda
Metodologias ativas e inovação em sala de aula

30h
30h

A gestão da implantação da proposta curricular para o ensino de Português

15h
45h

10h

Didática do ensino de Língua Portuguesa como L2 para surdos
Práticas de Linguagem no ensino da Língua Portuguesa para surdos na educação infantil

15h

Leitura e escrita da Língua Portuguesa para Surdos nos Anos Iniciais do EF

30h

Leitura e escrita da Língua Portuguesa para Surdos nos Anos Finais do EF e Ensino Médio

30h
15h

Letramento Acadêmico e o ensino da leitura e da escrita para Surdos no Ensino Superior
Metodologia do ensino da Literatura para estudantes surdos

30h

20h

Produção de materiais didáticos bilíngues, recursos e atividades para a docência

20h
20h

Projeto de pesquisa: atividades orientadas* (*Paper, artigo, produção de artefato didático e outros)

30h

Seminários temáticos de sistematização e compartilhamento da produção acadêmica

30h
20h

MÓDULO 3

\unintese

@unintese

(55) 9 8404-8353

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

