
Pós-Graduação em
Língua Inglesa



O ensino da língua inglesa na atualidade torna-se desafiador, pois implica em novas metodologias a
serem adotadas e na qualificação dos professores para acompanhar o ritmo das mudanças
motivadas pelo uso de novas tecnologias e da utilização cada vez mais frequente do inglês na
sociedade.

Em face dos anseios por novas oportunidades de estudo que permitam aos professores melhorar
ainda mais sua prática docente, torna-se necessário proporcionar a esses docentes momentos de
estudo e reflexão acerca dos postulados teóricos relativos à aquisição da língua inglesa e de sua
aplicabilidade em situação escolar

A QUEM SE DESTINA

Professores de Línguas (licenciados, bacharéis, leigos – outras áreas de formação), tradutores,
intérpretes, pedagogos e interessados em estudos da linguagem.

APRESENTAÇÃO DO CURSO



Aspectos culturais em uma perspectiva
globalizada-20 horas
Psicologia da Educação, compreensão étnica,
gênero, conflitos e aspectos periféricos-20 horas
Formação para professores; reestruturação do
espaço numa perspectiva Focoultiana. Ética e
postura numa perspectiva comportamental.
Gerenciamento de tempo e organização pessoal-
20 horas
Língua Inglesa como instrumento: Inglês
instrumental, uma introdução acadêmica. Como
ler e interpretar distintos gêneros textuais e a
ressignificação na interpretação de textos verbais
e não verbais-20 horas
Sociolinguística por meio da literatura-20 horas

Ressignificando materiais didáticos de língua
inglesa através da perspectiva dos
multiletramentos.-40 horas

Fundamentos da Fonética e Fonologia-40 horas

Gramática da Língua Inglesa -40 horas

Didática, metodologia no ensino de língua
estrangeira e metodologia científica-40 horas

Uso de novas tecnologias no ensino de língua
inglesa-20 horas

Linguística aplicada no ensino de línguas
(globalização, translinguísmo e
transculturalidade, linguagem telecolaborativa
e transnacionais) dentro da perspectiva da
formação de professores-60 horas

Literatura clássica, moderna e história em
quadrinhos no ensino de língua inglesa-20
horas

PROGRAMA



Docentes

Mestranda Jéssica Rezende Diniz Brandão

Mestre Geiser Wellington Barreto Jonusan

Especialista Renata Pessoa 

Mestre Wagner Assen

Especialista Nara Ellen dos Santos 

Mestre Marly Custódio da Silva

Doutora Gilvan Milhomem Santos Gonçalves

Mestre Edimara Cristina Meliso Gonçalves



CARGA HORÁRIA TOTAL: 360 h/aula
PREVISÃO DE INÍCIO: 11 de março de 2017, as 19:30h – Sala 3D
FREQUENCIA DAS AULAS: Quinzenal
HORÁRIO DAS AULAS:
SÁBADOS: - 7:30h às 12:00h e das 13:30h às 18:10h       

VALOR DO INVESTIMENTO:   Entrar em contato com a Secretaria Acadêmica.  
(67) 3901-2868

A Faculdade da FUNLEC se reserva ao direito de não abrir turmas 

com menos de 30 alunos pré-inscritos 



Ex-alunos

FUNLEC

Descontos especiais

Convênios



LOCAL: Rua Cel. Cacildo Arantes entrada pela Rua Dr. 

Eduardo Rua Machado Metelo , 322  Bairro Chácara 

Cachoeira II 


