
 

 
 
 
 
 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LETRAMENTO PARA 
O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 
 
 
 
OBJETIVO: 

 

Qualificar, ao nível de aperfeiçoamento, professores de Educação Básica e Educação Especial 

acerca do Letramento para estudantes com deficiência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Capacitar professores da Educação básica em relação ao letramento para estudantes com 

deficiência. 

 

Promover conhecimentos em relação ao letramento em língua materna e em letramento 

matemático para estudantes com deficiência em contextos escolares e não escolares. 

 

Proporcionar estudo e debate sobre letramento em língua materna, numeramento, o processo 

de aquisição e ensino da leitura e da escrita da pessoa com Deficiência. 

 

Propiciar o aprimoramento e aperfeiçoamento de atividades acadêmicas e profissionais na área 

do Letramento de estudantes com deficiência, na Educação Especial em uma perspectiva 

inclusiva. 

 

O Curso destina-se a Formação Continuada de Professores de Educação Básica, Educação 

Especial e Demais Profissionais Vinculados à rede pública de ensino dos estados, municípios e 

Distrito Federal. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 

a) Professores de Ensino Básico e demais profissionais vinculados à rede pública seja, Federal, 

Estadual e Municipal, portadores de diploma de graduação, preferencialmente de conclusão de 

Pedagogia e demais licenciaturas e/ou áreas afins; 

b) Professores de Educação Especial, aqueles vinculados à rede pública seja, Federal, Estadual 

e Municipal, que atuam no atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais e nas classes comuns (professor de apoio à inclusão) e demais serviços de 

Educação Especial. 

 



Carga horária: 180 horas, na modalidade EaD 

 

Vagas: 250 

 

 

 

Organização Pedagógica do Curso 
 

O Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o Estudante com Deficiência se organiza sob 

forma de disciplinas. Prevê-se a realização de sete disciplinas, que serão ofertadas na 

modalidade a distância. Elas se organizam a partir da mediação dos estudos por meio das 

tecnologias informação e de comunicação, através da interação virtual. Nessa perspectiva, o 

processo de ensino ao contar com essa modalidade de interação pretende permitir uma maior 

autonomia aos cursistas. 

 

A dinâmica das atividades didático-pedagógicas para o desenvolvimento dos conteúdos das 

disciplinas será mediada pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) disponíveis 

no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) - Moodle. Esse ambiente dispõe de recursos e 

ferramentas necessárias ao desenvolvimento do curso e permite a realização de atividades 

colaborativas. 

 

O acompanhamento/orientação do aluno é realizado virtualmente pelo professor e tutores e 

ocorre no AVA. As disciplinas serão desenvolvidas em atividades teóricas e práticas, buscando 

articular/vincular ao trabalho docente, de modo que o professor possa estabelecer discussões, 

uma reflexão crítica e dialógica. 

 

 

Disciplinas Carga 

Horária 

Docente 

Responsável e 

Participantes 

Período de Realização 

Início Fim 

Letramento e Deficiência  30 horas    

Letramento para 

Estudantes cegos e com 

baixa visão  

30 horas    

Letramento para os 

Estudantes Surdos 

30 horas     

Letramento e os 

estudantes Surdocegos 

15 horas    

Letramento para 

estudantes com 

deficiência intelectual 

30 horas     

Letramento e os 

estudantes transtorno do 

espectro autista   

30 horas     

Letramento dos 

estudantes com 

deficiência física.  

15 horas     

 
 



Contato: 
Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o Estudante com Deficiência. 
E-mail;  <letrardeficiencia.ufg@gmail.com>  

 
 

Coordenadora : Profa. Dra. Dulcéria Tartuci. 
Telefones: (64) 3441-5308 
E-mail: dutartuci@brturbo.com.br 
Subcoordenadora: Profa. Dra. Maria Marta Lopes Flores 
Telefones: (64) 3441-5308, 3441-2648. 
E-mail: floresmariamartalopes@gmail.com 
Secretário responsável pelo curso: Silvio Cezar Melo 
Telefones: (64) 98128-2650 e e-mail: silviocezarmelo@gmail.com 
Local de realização do curso: no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA - Plataforma Moodle Ipê. 
Período de realização do curso: Novembro de 2017 a Julho de 2018. 
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