
1 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS CAMETÁ-PARÁ/CUNTINS 

ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO E ESCRITA PARA 

A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

EDITAL Nº. 001/2017 – PLEEB, 05 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Processo Seletivo para o Curso de Especialização em PRÁTICAS DE LETRAMENTO E 

ESCRITA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - PLEEB – Cametá 2017 

A Universidade Federal do Pará, por intermédio do Campus Universitário do Tocantins/ 

Cametá-Pará e da Faculdade de Linguagem, torna público que será realizada, na cidade de 

Cametá/Pará, a seleção para a 1ª turma do curso de Pós-Graduação (lato sensu) em Práticas de 

Letramento e Escrita para a Educação Básica, reconhecido pelo CONSEP/UFPA, Resolução 

nº 4.943, de 22/09/2017, para um total de 60 (sessenta) vagas 

 

1. DOS OBJETIVOS DO CURSO 

 

Geral:  

 

▪ Discutir informações teórico-metodológicas que permitam a reflexão e o 

aprofundamento sobre práticas e eventos de letramento relacionados às dimensões 

sócio-históricas constituintes de uma sociedade, com o propósito de focalizar em um 

projeto educativo que intervenha no ensino de Língua portuguesa na escola, e que se 

volte para o desenvolvimento das competências discursivas dos estudantes e a 

capacidade do sujeito de se engajar em práticas sociais letradas. 

 

 

Específicos: 

 

▪ Oferecer subsídios para que o professor de língua portuguesa e áreas afins reformule a 

sua prática pedagógica no que diz respeito à leitura, à produção, à recepção e 

compreensão de textos, a partir de uma perspectiva sócio-interacionista, com base nas 

teorias sobre o texto, gênero, discurso e variação;  

▪ Possibilitar aos profissionais de nível superior à discussão acerca do letramento 

lexicográfico e demonstrar como este contribui para o sucesso do aluno em práticas 

discursivas que envolvam o dicionário, tema relevante nos estudos lexicográficos 

atuais; 

▪ Contribuir com a (re)definição do objeto de ensino-aprendizagem de língua materna, 

oportunizando a ampliação de conhecimentos, a revisão de conceitos e de 

procedimentos didático-pedagógicos; 

▪ Proporcionar acesso à leitura literária propriamente dita, a fim de que se desencadeie o 

letramento literário, como uma prática social, em que o sujeito seja capaz de incorporar 
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a sua vida e as experiências adquiridas nas leituras, as relações dialógicas com outros 

textos e articulações, com outros campos de conhecimento, construindo assim 

hipóteses, e confrontando ideias do autor com sua própria visão de mundo e seu 

horizonte de expectativas, além de fazer suas próprias escolhas quanto aos textos 

literários que deseja conhecer;  

▪ Ampliar os conhecimentos sobre teorias linguístico-sociais contemporâneas e sua 

aplicação ao ensino da língua materna, a partir da realidade Amazônica, à luz do 

materialismo histórico-dialético marxista. 

 

 

2. PÚBLICO ALVO:  

 

Práticas de Letramento e Escrita para a Educação Básica é um curso lato sensu 

que deseja criar condições favoráveis para o diálogo não só com teorias, mas com 

propostas para se desenvolver o planejamento e atividades de pesquisas e práticas relacionada 

sempre com a teoria estudada. Dessa forma, a presente especialização concebe o processo 

educacional a partir de uma focalização sobre a linguagem, entendendo-a como o espaço 

privilegiado de interlocução/interação de sujeitos. Não se estudará a língua como um sistema 

dado, pronto e acabado, mas como um sistema que é (re)construído e (re)interpretado a cada 

momento pelos sujeitos participantes da interação pela linguagem. Escolhe-se o estudo do texto 

como eixo organizacional do curso por se entender que é através do texto que a língua se realiza 

em sua totalidade e complexidade, bem como que é através dele (texto) que os sujeitos 

conseguem articular sua visão sobre o mundo a partir de um trabalho sobre o sistema 

linguístico.  

Assim, este curso destina-se aos professores da rede pública e particular de ensino, 

egressos de cursos de licenciatura da área de Letras – habilitação em Língua Portuguesa, 

profissionais ligados à área de ensino de outras línguas (professores, coordenadores, 

supervisores de escolas) e interessados em geral, desde que portadores de diploma de graduação 

em curso de superior na área de humanidades. Espera-se que o profissional possua uma postura 

autônoma a fim de gerenciar sua produção de conhecimento, seja pela formação continuada, 

seja pela pesquisa bibliográfica, seja através de fontes virtuais, a fim de manter-se atualizado e 

apto a executar as tarefas exigidas por seu campo de atuação.  

O perfil deste curso abrange área do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, como 

uma das mais relevantes na atualidade pela necessidade de compreender as especificidades do 

trabalho com esta língua portuguesa em sala de aula, pois as dificuldades que professores 

enfrentam para propiciar condições de aprendizagem que oportunizem o domínio de aspectos 

teórico-práticos de letramentos, não são poucas. 

 

 

3. CARGA HORÁRIA  

 

O curso terá carga horária total de 390 horas. 

 

 

4. PERÍODO E PERIODICIDADE: 

 

Início: 26/10/2017 

Término: 26/12/2018 
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5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Quadro 01 – Desenho curricular do Curso de especialização Práticas de Letramento e Escrita 

para a Educação Básica. 

 

Módulo Componente Curricular Professor(a) CH 

I 

Linguística do texto e ensino de português Benedita M. do S. Pinto Campos 30 

Literatura juvenil Ângela Maria V. S. Góes 30 

Psicanálise e semiótica do texto Carlos Alberto Amorim Caldas 30 

Gêneros textuais no livro didático Glaucy Ramos Figueiredo 30 

II 

Didatização de textos literários Ivone dos Santos Veloso 45 

Lexicografia aplicada ao ensino do Português Jorge Domingues Lopes 30 

Ideologia, leitura e produção textual Doriedson do S. Rodrigues 30 

Variação da escrita e ensino de português  Raquel Maria da Silva Costa 30 

Textos escritos em português por surdos José Orlando P de M. Junior 45 

Metodologia de avaliação de textos escritos Luís de Nazaré Viana Valente 45 

III 
Orientação da Monografia Todos os professore(a)s 30 

TOTAL  390 

 

As monografias serão elaboradas individualmente. A carga horária de 30 horas, 

destinada à orientação de monografia, será constituída por até 04 (quatro) trabalhos. 

 

 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  

 

A seleção será realizada por uma comissão, designada pelo Coordenador do Curso, 

composta por três professores. E serão adotados os seguintes critérios de seleção: 

 

▪ Análise Curricular (Em caso de alunos concluintes deverão comprovar 

documentalmente sua situação acadêmica). Os selecionados serão chamados para uma 

entrevista; 

▪ Entrevista: Com duração máxima de 20 minutos e será com base no memorial. 

 

6.1 Documentação necessária  

 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:  

▪ Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I);  

▪ RG e CFP (cópias);  

▪ 01 (uma) foto 3X4;  

▪ Título de eleitor, no caso de ser brasileiro, e comprovantes de votação da última eleição;  

▪ Diploma de Graduação ou Declaração de Concluinte.  

▪ Currículo lattes;  

▪ Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais);  

▪ Memorial;  

▪ O candidato deverá declarar que está de pleno acordo com as normas contidas neste 

Edital. 
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Observações:  

 

- O Memorial deverá ser apresentado em anexo ao currículo e encadernado. Deverá 

conter até 5 (cinco) páginas, incluindo obrigatoriamente: Autor, Título, Introdução, 

Formação Acadêmica, Experiência Profissional, e Objetivos e Expectativas relativos ao 

curso. O memorial deverá estar padronizado em espaço 1,5; fonte Times New Roman, 

corpo 12; numeração de páginas superior direita; margens 2,5 cm; papel A4; 

- Para que a inscrição seja homologada é necessária a apresentação de toda a 

documentação exigida. Inscrições incompletas serão indeferidas; 

- Não é de responsabilidade da organização do concurso eventual extravio da remessa 

postal pelos correios; 

- As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou correspondência 

(Sedex), postada até o último dia de inscrição, com preenchimento de formulário de 

inscrição. Os candidatos deverão ter disponibilidade para aulas quinzenais, sexta à 

noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. As aulas iniciarão no dia 

26.10.2017 (aula inaugural); 

- Horário de funcionamento do Curso:  

▪ Sexta-feira: 18:00 às 22:00 h. 

▪ Sábado: 08:00h às 12:00h – 15:00 h às 19:00 h 

▪ Domingo: 8:00 h às 12:00 h. 

 

7. DAS VAGAS 

 

São ofertadas 60 vagas, para preenchimento de uma turma. Dessas 60 vagas, 30% do 

total das vagas serão destinadas para bolsas de demanda social, correspondendo, portanto a 

18 vagas, obedecendo ao que segue:  

 

a) Estar desempregado (nesse caso a coordenação se reserva o direito de proceder 

verificações necessárias); 

c) Pessoas de baixa renda (até dois salários mínimos) que solicitarem no ato da inscrição 

concorrer as vagas da demanda social, deverão comprovar documentalmente essas 

necessidades e, em seguida, serão submetidas a uma seleção.  

e) Aos candidatos que concorrerão às bolsas integrais é exigido o preenchimento do 

formulário socioeconômico.  

 

 

8. DAS MENSALIDADES 

 

8.1 Do investimento: 

8.1 O candidato deverá pagar a inscrição no valor de R$ 100,00 

8.2 A mensalidade será no valor de R$ 200,00, sendo de outubro de 2017 a dezembro de 2018. 

 

9. Da dispensa da mensalidade: 

Serão disponibilizadas 30% do Total das vagas para Bolsas integral destinada a demanda Social 
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9. DAS DATAS 

 

a) Inscrição: 11 a 29/09/2017;  

b) Análise e Avaliação da Documentação: 02 a 04/10/2017 (não presencial);  

c) Homologação das Inscrições: 05/10/2017; 

d) Entrevistas: 11 a 13/10/2017; 

e) Resultado da Entrevista: 13/10/2017; 

f) Prazo para Recurso, Análise e Avaliação da documentação: 16/10/2017; 

g) Divulgação do resultado do Recurso: 17/10/2017;  

h) Resultado Final: 17/10/2017;  

i) Período de Matrícula: 18/10/2017 a 23/10/2017;  

j) Aula inaugural: 26/10/2017. 

 

 

10. AS INSCRIÇÕES 

 

▪ Pessoalmente (ou por procuração com assinatura em cartório) na Universidade Federal 

do Pará, Campus Universitário do Tocantins/Cametá-PA, Faculdade de Letras (FAL), 

Travessa Padre Antônio Franco, 2617, Cametá-PA, CEP: 68.400-000, Secretaria da 

Faculdade de Linguagem (FAL), no Prédio Maria Cordeiro (20 andar), de segunda à sexta 

de 09h00 às 12h00 e das 15h às 18h. 

 

▪ Correios-SEDEX, (datado até 29/09/2017, último dia de inscrição) endereçado à: 

Universidade Federal do Pará / Campus Universitário do Tocantins/Cametá 

Faculdade de Linguagem – Língua Portuguesa 

Coordenação do Curso de Especialização em Linguagem e Educação 

Travessa Padre Antônio Franco, 2617, Matinha, Cametá, PA – CEP 68.400-000  

A/C: Raquel Maria da Silva Costa / José Orlando P. de M. Junior / Daniel Nabiça Furtado 

 

E-mail: especializalinguagem@gmail.com  

 

Obs. 1: Não será aceita inscrição com documentação incompleta, nem fora do período de 

inscrição. 

Obs. 2: Haverá uma análise prévia dos pedidos de inscrição e somente serão deferidos os que 

atenderem aos critérios estabelecidos neste Edital. 

 

11. DA ENTREVISTA  

11.1 Os Locais e horários de realização da Entrevista serão divulgados diretamente pela 

coordenação aos candidatos.  

11.2 Somente terão acesso aos locais da Entrevista os candidatos que apresentarem à Secretaria 

documento comprobatório de identidade.  

11.3 A Entrevista, de caráter classificatório, constará da apresentação e arguição sobre o 

Memorial, objetivando apurar a capacidade de comunicação e de síntese do candidato, bem 

como o seu conhecimento sobre a área/subárea objeto do Curso.  

11.4 No momento da Entrevista somente a banca Examinadora e os candidatos terão acesso 

permitido ao local.  
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11.5 O não comparecimento do candidato, por qualquer motivo, para a realização da Entrevista, 

até o início da hora marcada para sua realização, implicará em sua desclassificação de forma 

automática e irrecorrível, no presente Processo Seletivo.  

11.7 A avaliação da Entrevista será efetuada pela Banca Examinadora, cabendo a cada um dos 

membros atribuir pontuação em uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo a pontuação final o 

resultado da média. 

 

12. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

12.1 Exame do memorial: o exame do memorial, de caráter eliminatório e classificatório, 

permitirá avaliar o capacidade de reflexão e argumentação do candidato dentro do campo do 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa.  

Obs.: Será considerado aprovado no memorial o candidato que obtiver a nota mínima de 7 

(sete), no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

12.2 Exame do currículo: a avaliação do curriculum vitae do candidato terá caráter 

exclusivamente classificatório.  

Obs.: O curriculum vitae no modelo da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). 

 

12.3 A Coordenação do Curso não assumirá a responsabilidade por erros de informações 

relativas ao Processo Seletivo, advindo da divulgação feita por terceiros.  

Obs.: É de inteira responsabilidade do candidato tomar conhecimento dos resultados referentes a 

todas as fases do Processo Seletivo.  

 

Observações finais: 

- Junto ao resultado final do processo seletivo serão divulgados o local, a data e horário 

de matrícula dos aprovados. 

- Será de inteira responsabilidade do candidato à procura pelas informações referentes ao 

andamento do Processo Seletivo. 

- Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 

O resultado do processo seletivo será aprovado pelo Colegiado do Curso e 

homologado pelo Conselho, sem direito a recurso. 

Cametá, 05 de setembro de 2017. 

 

 
 

Profa. Dra. Raquel Maria da Silva Costa 
Coordenadora da Especialização Práticas de Letramento e Escrita para a Educação Básica 

Portaria nº 4083/2017-Reitoria/UFPA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PRÁTICAS DE LETRAMENTO E ESCRITA 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - PLEEB  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

(  ) DEMANDA GERAL  (  ) SOCIOECONÔMICO – Demanda Social 

Nome:   

Data Nascimento:   CPF:   

RG:   Órgão Exp.:   Data Exp.:   

 

Endereço:   

Telefone:   E-mail:   

Título da Proposta de Trabalho:   

  

Informações Principais 

a)Você possui outro curso de especialização? Qual?   

b) Possui vínculo trabalhista ( ) SIM ( ) NÃO  

c) Quantas pessoas somam renda na sua casa?   

d) Renda familiar de sua família é de até: 

(  ) três salários  

(  ) entre um e três salários mínimos  

(  ) mais de três salários mínimos  

(  ) Outro. Especifique:   

 

e) Você mora em casa:    

(  ) própria (  ) Alugada (  ) Cedida por amigos e parentes 

 

f) Nível de escolaridade de seu pai   

 

g) Nível de escolaridade da sua mãe   

 

h) Você tem outros irmãos estudando com bolsa?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

i) Você possui irmãos na Universidade Pública?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

j) Você tem disponibilidade para dedicação exclusiva ao curso de Especialização em 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO E ESCRITA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA?  

(  ) Sim (  ) Não 
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l) Justifique argumentando seu interesse pelo curso e porque você deve ser 

contemplado, declarando que se receber a bolsa integral se comprometerá em 

participar do programa e concluir com aproveitamento o referido curso de 

especialização. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cametá, ............... de ........................................... de 2017. 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 


