
 
PÓS-GRADUAÇÃO FACULDADE PEDRO II             

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU)  

LINGUAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO 
CREDENCIADA PELA PORTARIA MEC Nº 1.096, DE 29/05/06  

 (Resolução CNE/CES nº 01/2007) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Curso: Especialização em Linguagem e Novas Tecnologias Aplicadas á 

Educação. 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 

Público alvo: Profissionais graduados em quaisquer áreas de conhecimentos como 

Educação, Lingüística, Letras, Pedagogia, Comunicação Social, Ciência da Informação, 

dentre outros. 

Coordenação: Profa. Cássia C. Fernandes Ávila, Mestra em Língua Portuguesa pela PUC 

MINAS, Especialista  em Leitura e produção de textos pela UNI-BH, Licenciada em Letras 

pela UFMG. 

Periodicidade: Módulos quinzenais aos sábados: 08h00min - 12h30min / 13h30min - 

18h30min com duração de18 meses. 

Carga Horária Total: 420 horas - 360 H/A aulas - 60 H/A para orientação e socialização 

de TCC.  

Número de vagas: mínimo de 30 e máximo de 50 

Investimento: 18 parcelas de R$250,00  
Apresentação 
 Este curso discuti as novas competências e habilidades digitais interativas nas atividades 

educacionais, onde será destacado as discussões da utilização na linguagem do vídeo 

digital interativo em projetos pedagógicos. Identifica as competências de formação 

didático-tecnológica que necessitam os educadores.  
Objetivos: 

• O objetivo do curso é subsidiar com diretrizes teórico-metodológicas as novas 

competências tecnológicas e os estilos de aprendizagem para a formação de profissionais 

para a utilização pedagógica e didática mediatizados pelas tecnologias digitais de 

informação e comunicação.  

• Pretende-se, também, discutir as novas competências e habilidades digitais 

interativas nas atividades educacionais e interpessoais, onde serão  destacadas as 

discussões da utilização   da linguagem  e das novas tecnologias  na educação. 
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• Formar especialistas com conhecimentos em planejamento, administração e 

consultoria de Recursos Humanos. 

• Proporcionar ao graduado um programa de educação continuada, tendo em vista a 

especialização e futuros estudos 

Corpo Docente 

O corpo docente do Curso é constituído de professores, mestres e doutores, atuando nas 

suas respectivas áreas de conhecimento.  

Carga Horária do Curso  
O currículo do curso está estruturado em 12 (doze) disciplinas de 30 (trinta) horas cada 

disciplina, perfazendo um total de 360 horas, os módulos, divididos em três eixos assim 

denominados: Eixo I, Fundamentos Teóricos: Interfaces, Eixo II Múltiplas Linguagens e 

Ensino e o Eixo III- Conhecimentos específicos da Linguagem e Novas Tecnologias 

Aplicadas á Educação. Ao final do curso, serão destinadas 60 horas para a socialização 

da produção de conhecimento, como atividade de conclusão de curso (TCC), sem que 

esta carga horária seja computada na carga horária total de 360 horas.  

Metodologia 
A Metodologia adotada para o curso de Linguagem e Novas Tecnologias Aplicadas á 

Educação está definida de acordo com o Programa de Pós-Graduação da Faculdade 

Pedro II que estabelece um currículo inovador, organizado sob a forma de módulos 

integrados, constituindo, assim, prática pedagógica diferenciada e peculiar. As aulas 

teóricas serão realizadas em salas ambiente com utilização de recursos audiovisuais ou 

em laboratórios específicos. 

Documentação para inscrição 

a) Diploma de Graduação ou Certidão/Declaração de Conclusão de Curso; 

b) Curriculum Vitae atualizado, contendo cópia do documento de identificação.  

c) Histórico Escolar; 

d) Ficha de inscrição; 

e) 1 foto 3X4. 

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou cópias simples 

acompanhadas dos originais. 

Para seleção 
a) Análise do Curriculum; 

b) Entrevista. 
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Sistema de Avaliação 
A avaliação ocorrerá durante o Curso enquanto processo e considerará aspectos 

quantitativos e qualitativos além da responsabilidade, postura profissional, ética, etc. 

Também serão avaliados: assiduidade, pontualidade, cumprimento dos prazos em relação 

às tarefas solicitadas, participação e interesse em seminários e debates e trabalhos de 

pesquisa. Poderão ser adotados outros instrumentos formais de avaliação, como a prova 

escrita. 

O Certificado de Conclusão será conferido aos alunos: 

- que tiverem frequência mínima de 75%; 

- que desenvolverem as atividades e avaliação de cada disciplina, obtendo a nota mínima 

de 70% numa escala de 100 pontos;  

- apresentação e aprovação do trabalho de conclusão de Curso. 

Certificação 
A Faculdade Pedro II emitirá um certificado com as especificações relativas ao currículo e 

aos resultados de aproveitamento, frequência e avaliação. 

Proposta Curricular 

A proposta curricular do Curso de Especialização em Pedagogia Empresarial é constituída 

de três módulos de ensino aprendizagem: 

Módulo I- FUNDAMENTOS TEÓRICOS: INTERFACES  

Novas Tecnologias, Trabalho e Educação (30 horas) 

Educação, Aprendizagem e Desenvolvimento (30 horas) 

Dificuldades de Aprendizagem (30 horas) 

Ética e Responsabilidade Social (30 horas) 

Módulo II- MÚLTIPLAS LINGUAGENS E ENSINO 

Metodologia do ensino Superior (30 horas) 

Produção de Textos e Novas Tecnologias: teoria e prática (30 horas) 

Aspectos Psicanalíticos e as contribuições para a Educação (30 horas) 

Letramento  Digital( 30 horas) 
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Módulo III- CONHECIMENTOSESPECÍFICOS- LINGUAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS 

Seminários de Pesquisa(30 horas) 

Práticas Discursivas em Ambientes Virtuais: Gêneros Digitais, Leitura e Escrita (30 horas) 

Tópico de Semântica e Semiótica - Produção de sentido e novas Tecnologias – Da      

Semântica do Texto ao Hipertexto (30 horas) 

Tópico de Análise do discurso Multimídia (30 horas) 

Informações 3411-1214 / 8752-9958 / 9310-2180 
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