
 

 

 

 

Contando com a solidez de ensino construída há mais de meio século, a 

Universidade Braz Cubas se manteve sempre focada no atendimento às 

necessidades de capacitação de seus alunos. Foi assim em 2001, quando mais de 

mil alunos vindos de diversos estados, se dirigiam à Mogi das Cruzes para ter acesso 

a seus cursos. Isto sem contar os alunos que diariamente se deslocavam da capital, 

buscando seus cursos. Como consequência, a Universidade Braz Cubas se 

posicionou como vanguardista na metodologia de ensino a distância, tendo sido 

uma das primeiras universidades credenciada para a oferta de cursos a distância 

no Brasil, em 2000. 

 

 

 



 Objetivo do curso: 

Analisar as diversas concepções didáticas para ensino de língua e literatura, estimulando reflexão 

sobre linguagem, letramento, formação do leitor. Com isso, almeja-se ampliar as possibilidades 

didáticas para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura na prática docente dos alunos. 

 Público Alvo: 

Pedagogos, licenciados em Letras, professores de Língua Portuguesa e Literatura. 

 Investimento:  

 

 

 Disciplinas: 

Letramento no Brasil 

Fundamentos Teóricos da Língua Portuguesa 

Prática Educativa da Língua Portuguesa 

Prática Educativa da Língua Portuguesa na Educação Infantil 

Literatura Infantil 

Educação Linguística  

Linguagem Oral e Escrita  

Ensino de Língua Portuguesa  

Metodologia do Ensino de Literatura  

Teorias da Aprendizagem  

Metodologia da Pesquisa Científica  



 Corpo Docente: 

Lucelena Ferreira (coordenador) - É doutora em Letras (PUC-Rio e École des Hautes Études en 

Sciences Sociales - Paris, 2001) e doutora em Educação (PUC-Rio, 2009), tendo realizado suas 

duas teses na área de ensino de língua e literatura.  

É Especialista em Leitura: Teoria e Prática pela PUC-Rio. Possui larga experiência como professora 

de língua e literatura em âmbito universitário (PUC-Rio, Ibmec /RJ) e escolar. É pesquisadora da 

área de ensino de língua e literatura, com foco na formação do leitor, tendo diversos livros e 

artigos publicados. O livro Por que ler? Perspectivas culturais do ensino da leitura, que publicou 

em 2010 pela Editora Lamparina, em parceria com Tania Dauster, recebeu financiamento da 

Faperj e foi agraciado com o prêmio Altamente Recomendável para Leitura, da Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil, na categoria livro teórico. Atualmente, é professora Adjunta 

do Programa de Pós-Graduação em Pedagogia, da Universidade Católica de Petrópolis, bem 

como da graduação em Administração do Ibmec /RJ. Na graduação em Letras da UCP, ministra a 

disciplina Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa, contribuindo para a formação teórico-

prática de novos professores da área. 

Professores Conteudistas: os conteúdos das videoaulas e apostilas utilizadas pela universidade 

Braz Cubas são elaborados por renomados professores em suas respectivas áreas. 

Professor Tutor: durante suas atividades acadêmicas, os alunos terão o acompanhamento e 

poderão tirar dúvidas com professores Mestres ou Doutores. 

 Diferenciais: 

O curso de Pós-Graduação em  Ensino da Língua Portuguesa e Literatura prepara seus alunos 

para atuar de forma plena no mercado de trabalho, seja em escolas, empresas ou instituições do 

terceiro setor, pois traz informações sobre gestão ambiental, balanço social, inserção curricular 

da Educação Ambiental e muito mais. 

Os cursos de pós-graduação a distância da Universidade Braz Cubas apoiam-se em três premissas: 



- Conveniência: Por serem totalmente a distância, permitem que o aluno adeque o curso às suas 

necessidades, e não o contrário. O aluno realiza as atividades de qualquer lugar, a qualquer hora 

e no seu ritmo; 

- Acesso a todos: Os cursos oferecem um custo total bastante acessível a todos. Além disso, o 

aluno só paga enquanto estiver cursando; 

- Qualidade: E tudo isso com conteúdos de altíssima qualidade, preparados por professores que 

são referência em suas respectivas áreas. 

 

 Metodologia: 

A Universidade Braz Cubas utiliza as mais modernas metodologias na mediação do processo de 

ensino-aprendizagem: 

Atividades de auotoestudo: 

- Videoaulas: com duração média de 30 min., as videoaulas podem ser assistidas a qualquer 

momento e quantas vezes o aluno quiser; o aluno dita o seu ritmo, de acordo com a sua 

conveniência; 

- Materiais textuais: cada videoaula é acompanhada de uma apostila, que contém todo o 

conteúdo didático, além de alguns exercícios de fixação; o aluno pode baixar as apostilas para 

uso posterior; 

Interatividade: 

- Dúvidas sobre o conteúdo: o aluno pode enviar as suas dúvidas para o Professor Tutor através 

do próprio AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

- Chat: o aluno pode interagir, on line, com os demais alunos da turma e com o Professor Tutor 

através desta ferramenta; 



- Fórum: o Professor Tutor ou o próprio aluno podem propor temas relevantes para discussão e 

acompanhar a opinião dos demais; 

 

 Tecnologias: 

A Universidade Braz Cubas utiliza as mais modernas tecnologias para levar os seus cursos de pós-

graduação a distância a todos os seus alunos: 

- AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem): totalmente baseado na Internet, permite aos alunos 

acesso às videoaulas, às apostilas e a interação com os professores tutores; 

- Videostreaming: as videoaulas são acessadas sob demanda, diretamente de servidores 

dedicados, sem a necessidade de programas especiais ou de conexões de Internet com 

velocidades elevadas – basta que o aluno tenha uma conexão de banda larga ou 3G 

- Área do Aluno: através do site da Universidade Braz Cubas, o aluno tem acesso a notas, 

declarações, emissão de boletos e a um canal de atendimento exclusivo 

(faleconosco_posead@brazcubas.br); 

A configuração mínima necessária é: 

- Plug-in do Macromedia Flash Player 9.0 ou superior (pode ser obtido gratuitamente em 

http://get.adobe.com/br/flashplayer/);  

- Adobe Reader 9.0 ou superior (pode ser obtido gratuitamente em 

http://get.adobe.com/br/reader/);  

- Windows XP, Vista ou superior, com as atualizações mais recentes instaladas; 

- Navegadores: Firefox 3 ou superior, Internet Explorer 7ou superior ou Google Chrome 29 ou 

superior (podem ser obtidos gratuitamente em http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-

explorer/download-ie, http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/ e 

http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/, respectivamente);  

- Conexão de banda larga de 1 Mbps, 3G ou mais. 
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 Avaliação e certificado: 

O aluno dos cursos de pós-graduação a distância da Universidade Braz Cubas são avaliados 

através de dois instrumentos: 

- Prova on line: É uma prova objetiva, realizada no próprio AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem). Há uma prova on line por disciplina; 

- Prova presencial: É também uma prova objetiva, realizada no polo ao qual o aluno estiver 

vinculado. Esta prova é realizada ao final de cada módulo de 8 semanas. Há uma prova presencial 

para cada disciplina. 

Pensando na conveniência para o aluno, foram definidos 4 tipos de provas presenciais: (i) Prova 

Regular, realizada ao final de cada módulo, (ii) Prova de Reposição, para os alunos que não 

puderem comparecer ao polo nas datas agendadas para as Provas Regulares, (iii) Provas de 

Recuperação, para os alunos que não obtiverem média para aprovação em alguma disciplina e 

(iv) Prova de Dependência, para os alunos que, mesmo depois de realizarem as Provas de 

Recuperação, não obtiverem média para aprovação. 

Ao final das 48 semanas de aulas, o aluno deverá elaborar e apresentar o seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, o TCC. 

O TCC consiste em um trabalho individual sobre algum assunto abordado durante o curso. Este 

trabalho pode ser um artigo, um estudo de caso ou outro modelo aprovado pela Coordenação 

Acadêmica de Pós-Graduação. 

 

Todos os cursos de pós-graduação da Universidade Braz Cubas possuem a disciplina Metodologia 

da Pesquisa Científica. Nesta disciplina, o aluno aprenderá a estruturar e desenvolver o seu TCC, 

dentro das normas técnicas vigentes. O aluno pode aproveitar esta disciplina para tirar as suas 

dúvidas sobre a elaboração do TCC. 



Depois de preparar o TCC, o aluno deverá submetê-lo e apresenta-lo a um dos professores 

avaliadores. 

Após o cumprimento de todos os requisitos acadêmicos do curso, o aluno fará jus ao certificado 

de Especialista, emitido e registrado de acordo com a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 

2007. Cabe ressaltar que este certificado confere ao titular todos os respectivos direitos e 

prerrogativas, independentemente da modalidade do curso (presencial ou a distância). 

 


