CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Especialização em Estudos Linguísticos e Literários.
Resolução de aprovação: Nº 025/2014– CEPE/UENP.
Público Alvo: Alunos egressos do curso de Letras, profissionais da educação e graduados em áreas do conhecimento
das Humanidades em geral.
Objetivos:
a) Aperfeiçoar a formação de graduados em nível superior, oferecendo uma educação continuada de qualidade.
b) Levar o pós-graduando a compreender a importância dos estudos sobre a linguagem para a sua formação, bem
como para a formação daqueles com os quais convive ou interage, e de sua aplicabilidade na vida cotidiana e mesmo
em outras ciências.
c) Contribuir para o desenvolvimento das habilidades científicas do pós-graduando.
d) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa na área de Letras.
e) Proporcionar ao pós-graduando a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como o desenvolvimento
do pensar cientifico, da curiosidade e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa.
f) Provocar nos discentes a possibilidade de transformação da mentalidade em relação à pesquisa e à função do
curso de pós-graduação em Letras e do ensino superior como um todo.
g) Preparar os alunos para ingresso em cursos de Pós-Graduação stricto sensu em Letras.
h) Consolidar Linhas de Pesquisa e produção científica que possam dar sustentação a um programa de pósgraduação stricto sensu futuramente.
i) Efetivar a integração entre graduação e pós-graduação, através de participação conjunta em projetos e em eventos
de natureza científica, articulando o ensino com a pesquisa institucional.
j) Auxiliar a UENP no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e extensão.
Período de realização:
Início: Março de 2015

Término: Agosto de 2016

Carga horária: 380h
360 h/a = Disciplinas Didáticas e Metodológicas obrigatórias, sendo 120 h/a na
modalidade presencial e 240 h/a na modalidade à distância.
20 h/a = Atividades Complementares.
100 h = (TCC) Artigo Científico.
Número de Vagas: Mínimo: 28 Máximo: 35
* A Instituição reserva-se o direito de cancelar o curso, caso não ocorra o número mínimo de candidatos
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Vinculação:
O curso de Especialização em Estudos Linguísticos e Literários está vinculado às Linhas de Pesquisa criadas
em 2006 que, por conseguinte, originaram-se dos Grupos de Pesquisa pertencentes ao Núcleo Institucional de
Pesquisa (NIP) do CLCA-JAC. O NIP abriga atividades de pesquisa e de extensão, em níveis de graduação e de
pós-graduação, visando aprimorar e complementar a formação de graduandos, pós-graduandos, de docentes e
pesquisadores.
Nesse espaço físico com infra-estrutura apropriada, o atendimento que se estende da graduação à pós-graduação
justifica-se em virtude da necessidade de proporcionar, ao graduando e pós-graduando, a possibilidade de ampliar
os seus conhecimentos através de atividades de iniciação em ciência e tecnologia, viabilizando sua integração
aos quatro Grupos de Pesquisa do Centro de Letras, Comunicação e Artes cadastrados no Diretório de Grupos de
Pesquisa do Brasil (organizado pelo CNPq), bem como aos projetos institucionais de pesquisa e extensão, e mesmo
a outros grupos de estudo e pesquisa já em franco desenvolvimento.
Desde então, toda a reflexão e produção científica do Curso de Especialização em Estudos Linguísticos e Literários
convergem para as áreas de estudo desses grupos de pesquisa, no caso estudos linguísticos e literários.
Como forma de integrar e familiarizar os alunos às atividades de pesquisa, 10h de atividades complementares serão
dedicadas à apresentação de um trabalho científico, cujo teor e estrutura serão definidos pelo aluno juntamente com
um professor orientador.
O referido trabalho será apresentado, obrigatoriamente, no SóLetras, evento acadêmico-científico oferecido pelo
CLCA/CJ.
Local, dia e horário das aulas: As aulas presenciais serão realizadas no Centro de Letras, Comunicação e Artes
(CLCA) daUENP, campus de Jacarezinho/PR, aos sábados, das 08h00 às 17h00, sendo 05 (cinco) horas/aula
ministradas no início de cada disciplina, e 05 (cinco) horas/aula ministradas no final, totalizando 10 (dez) horas/aula
presenciais, por disciplina, intercaladas com 20 (vinte) horas/aula à distância, distribuídas ao longo dos 15 (quinze)
dias que separam as aulas presenciais de cada disciplina.
Coordenador: Silvio Tadeu de Oliveira.
Secretário: Marcos Rogério Correia da Silva.
Investimento: 18 parcelas de R$ 179,00
Inscrição para seleção: de 01/12/2014 até 06/02/2015.
Documentos para a inscrição:
-Formulário de Inscrição;
-(cópia) diploma do curso superior ou documento equivalente;
-01 foto 3x4;
-Pré-projeto: Não
Informações sobre inscrições:
Responsável: Marcos Rogério da Silva.
Telefone: (43) 3525 3589 e (43) 8827-1431
site do curso: http://www.estudoslinguisticoseliterarios.net/
Horário de atendimento: Das 14h00 às 17h00 e das 19h30 às 22h00.
Matrículas: de 16/02/2015 até 27/02/2015.
Início das aulas: 07 de março de 2015.
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