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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul (PROPPG-UERGS) anuncia que estão abertas as inscrições para duas

especializações na área da leitura: Leitura Literária, em formato híbrido com aulas

presenciais no Polo da Universidade Aberta do Brasil (Rua David Canabarro, 20 - 7º

andar Centro, Novo Hamburgo - RS); Teoria e Prática da Formação do Leitor em quinta

edição em Porto Alegre (Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico), e em primeira

edição em Erechim sob formato EAD.

O Curso de Especialização em Leitura e Literatura tem carga horária total de 405 horas,

distribuídas em 27 créditos, previsão de início para março ou abril de 2022 e conclusão

em 18 meses. A atividade tem como objetivo aprofundar os conhecimentos no campo da

Leitura Literária, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e multicultural, conhecer as

Teorias da Literatura, refletir sobre o papel da Leitura Literária nos processos

educacionais e no contexto sociocultural, discutir sobre o papel do texto literário na

sociedade contemporânea, entre outros. O curso tem como público-alvo professores da

Rede municipal de ensino de Novo Hamburgo e professores da educação básica em

geral. Inscrições, edital e demais informações estão disponibilizadas neste site (link

externo).

Já o Curso de Especialização em Teoria e Prática da Formação do Leitor tem como

objetivos aprofundar os conhecimentos no campo da Leitura; desenvolver a reflexão

crítica e teórica sobre a produção, mediação e recepção da Leitura; produzir material

pedagógico relacionado às práticas da formação do leitor, entre outros. O curso tem a

carga horária total de 396 horas, duração de 16 meses e acontece às sextas (tarde e

noite) e sábado de manhã, com início proposto para abril de 2022. Mais informações

neste site (link externo). A atividade é voltada para todo graduado com interesse em

desenvolver e aprofundar seus conhecimentos no campo da Leitura.

Outra alternativa é a primeira edição deste mesmo curso, em formato EAD, com aulas às

sextas e sábados, carga horária total de 481 horas e duração de 19 meses. Mais
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informações, aqui (link externo).


