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 A disciplina projeto discutirá as pesquisas, teoria e prática baseadas nas ciências cognitivas, 

que explicam como as crianças aprendem a ler em português do Brasil. Nos últimos 30 anos a 

aplicação de novos recursos tecnológicos nas pesquisas sobre a estrutura e o funcionamento 

cerebrais permitiram entender melhor como as habilidades linguísticas se aplicam ao processo 

de aprender a ler. Na disciplina projeto serão feitas revisões sistemáticas em bases de dados e 

poderão ser elaborados projetos individuais de mestrado e doutorado nessa área temática, 

considerando por exemplo: consciência fonêmica, vocabulário, fluência, compreensão de texto 

e outros. Os projetos de pesquisa aplicam-se a crianças da educação infantil ao 3o ano do 

Ensino Fundamental, a Jovens e Adultos EJA, e a crianças com dificuldades na aprendizagem 

do sistema alfabético. 
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