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PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso de graduação em Letras, licenciatura EAD, habilitação em 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa, será capaz de exercer a docência em Língua 

Portuguesa e Lingua Inglesa no âmbito da Educação Básica, demonstrando segurança e 

seriedade no que se refere ao ensino, bem como habilidade no uso dos recursos 

metodológicos disponíveis. Será capaz de realizar pesquisas, elaborar ensaios teóricos e 

resenhas críticas a respeito da produção em língua e literatura, posicionando-se diante 

da tradição e dos debates atuais e revelar-se profissional comprometido com a 

construção de uma sociedade republicana e democrática que deve, prioritariamente, 

promover a igualdade e a inclusão.  

Na dimensão política, o egresso terá consciência da importância social da sua 

profissão e do sentido público da docência; terá postura crítica face a sua realidade 

social e participará das tomadas de decisões a respeito dos rumos da sociedade como 

um todo,lidando com questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 

diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade. 

Na dimensão social, o egresso poderá promover uma prática educativa que 

identifique e leve em conta as características de seu meio de atuação, suas necessidades 

e desejos, e envolver-se na comunidade escolar pormeio de ações colaborativas. 

Na dimensão pedagógica, o egresso reconhecerá e considerará a complexidade 

do fenômeno educativo, transformando seus conhecimentos acadêmicos específicos 

em conhecimentos didáticos e pedagógicos e escolares, úteis para a vida dos discentes, 

o que incluirá o uso de recursos técnicos, materiais didáticos e metodológicos variados 

para enfrentar os desafios e as dificuldades da atividade docente. 

Na dimensão pessoal e profissional, o egresso saberá gerenciar seu 

desenvolvimento profissional, exercitando a crítica na promoção integral da cidadania e 

do respeito à pessoa. Possuirá a capacidade crítica para analisar os seus próprios 

conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos linguísticos e literários e/ou 

educacionais e refletir sobre ocomportamento ético que a sociedade espera de sua 
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atuação. Acompanhará as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela 

interdisciplinaridade e desenvolverá recursos didáticos e instrucionais relativos à sua 

prática. 

O egresso será um profissional interculturalmente competentes, capazes de 

lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e 

escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o outro. 

Por fim, cabe ressaltar que conforme estabelece o  Parecer CNE/CES 492/2001, 

homologado pela Resolução CNE/CES 18/2002 que institui as DCNs para os cursos de 

Letras,  o licenciado em Letras da FACULDADE DOM ALBERTO terá domínio do uso da 

Língua Portuguesa e Língua Inglesa, em termos de sua estrutura, funcionamento e 

manifestações culturais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. 

Além disso,  deverá ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso 

de novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente. O profissional deve, ainda, ter capacidade de 

reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e 

literários. 

 


