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A partir de convênio entre a Secretaria de Educação (Smed) de Novo Hamburgo e a

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) foi lançado o curso de

Especialização em Leitura Literária. A formação é gratuita e destinada a graduados em

cursos superiores. Nesta edição serão oferecidas 40 vagas, sendo 20 asseguradas para

professores e profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino da cidade. As

inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março site proppg.uergs.edu.br, que

também disponibiliza o edital completo. A especialização é uma das ações previstas pelo

programa "Tear de Histórias - leituras em rede", proposta da Smed que busca revitalizar

as ações de leitura e, desta forma, auxiliar na formação de estudantes leitores na Rede

Municipal de Ensino.

O processo de seleção será conduzido por uma comissão de seleção e ocorrerá em duas

etapas, sendo a primeira a avaliação de critérios objetivos e a segunda a análise da

proposta do memorial de formação leitora e entrevista com o candidato. O resultado e o

início das aulas estão previstos para o mês de abril. O curso será ministrado na

modalidade remota e presencial e está estruturado em três módulos: Da teoria à prática;

A formação do leitor e Literatura: leitor e a escola.

A especialização tem entre seus objetivos discutir sobre o papel do texto literário na

sociedade contemporânea, elaborar e propor, a partir dos conhecimentos desenvolvidos

no curso, um currículo literário para a rede municipal de Novo Hamburgo e refletir sobre o

papel da Leitura Literária nos processos educacionais e no contexto sociocultural.
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