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Média: De R$ 3.801,39
Tradutor

Média: De R$ 3.542,10
Editor

*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

*Fonte: Salario.com.br

Média: De R$ 3.795,8 a R$ 6.051,31,
a depender do nível
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O curso de Letras tem como objetivo formar profissionais 
competentes para lidarem de forma crítica com as linguagens, 
especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, bem como 

fazer o uso de novas tecnologias.

Como estudioso da Língua Portuguesa, é possível seguir a 
carreira acadêmica ou de pesquisa, mas há também outras 

demandas no mercado para esse profissional, com diferentes 
possibilidades de atuação, em destaque os trabalhos de 

assessoria e de revisão textual prestados para agências de 
publicidade e empresas jornalísticas.

No modelo de Licenciatura, são mesclados os conteúdos 
associados ao processo educativo com os conteúdos 

específicos do curso em questão. Em se tratando do processo 
educativo, há disciplinas como História da Educação, Didática, 
Psicologia da Educação, Cidadania e Responsabilidade Social, 
entre outros. Já os conteúdos específicos envolvem Produção 

Textual, Fonética e Fonologia, Teoria Literária, Morfologia, Sintaxe, 
Semântica, Linguística, entre outros.
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Na carreira acadêmica, a remuneração dos profissionais formados 
em Letras dependerá de alguns fatores, como o modelo da 

instituição de ensino (pública ou privada), o porte da instituição, o 
nível de ensino e a qualificação do profissional.

Tanto professores quanto pesquisadores da área podem chegar a 
remunerações consideravelmente mais altas através da obtenção de 
especializações, mestrados e doutorados posteriores à graduação.

Demonstrar erudição

Capacidade de 
concentração

Forte aptidão com a área de 
Humanas (senso analítico, 
teórico e crítico)

A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a 
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação 

entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários 
para a atuação profissional, quanto para a entrada no mercado de 

trabalho, que exigirá justamente tal preparação.

Por isso, escolha cursar Letras no Centro Universitário capaz de 
fornecer a formação de excelência que você precisa!

Conheça alguns dos diferenciais do curso de Letras EAD do UNIFAA:

1

2
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Na PRÁTICA: projetos 
exclusivos e inovadores

Curso personalizado no seu ritmo - autonomia

Proximidade mesmo a distância

Nos cursos EaD UNIFAA o conteúdo é liberado de acordo com seu 
progresso, à medida que você conclui uma etapa. Dessa forma, você 
realiza o curso no seu ritmo, com uma Trilha de Aprendizagem 
ajustada conforme seu desempenho, e pode contar com a equipe de 
tutores e dos polos presenciais caso necessite de algum suporte. 
Mesmo a distância você nunca está sozinho!

A metodologia UNIFAA coloca o aluno no centro da experiência 
de aprendizagem. O curso de Letras do UNIFAA dispõe de 
projetos, vinculados às disciplinas, que estimulam a inserção na 
comunidade, vivências literárias, aplicação dos conhecimentos 
sobre os diferentes tipos de linguagens, gramática e redação, bem 
como a realização de estudos inter-relacionados com cinema, 
teatro, fotojornalismo e anúncios publicitários. Portanto, em meio 
a tantas inovações e formas de aprender, a cada novo período, 
como forma de aplicar a teoria na prática, os alunos são 
orientados, por um professor, a construírem um Projeto Integrador,  
no qual consolidam os conhecimentos adquiridos.

Além dos grupos criados pelas turmas em aplicativos 
de mensagens, o contato é constante em, por 
exemplo, webconferências realizadas com os 
professores, um momento fundamental de contato 
direto para tirar dúvidas e aplicar metodologias ativas 
ao vivo. A exibição de vídeos e outros materiais nesses 
encontros complementam o conteúdo e permitem a 
troca de experiências e networking.

"Para quem gosta de Linguagens, o
Curso de Letras possibilita a atuação

em diferentes âmbitos: docência,
revisão e produção textual, editoração,

consultoria. Portanto, é uma
excelente escolha.

Quem cursa Letras no UNIFAA tem um futuro
promissor, pois sempre haverá uma grande demanda por 

profissionais de excelência da área de linguagens. Quem optar em 
seguir uma carreira independente pode ministrar aulas particulares 

ou participar da elaboração de materiais didáticos. Esses são 
apenas alguns exemplos das oportunidades de trabalhar no horário 

que escolher e ser o total responsável pelos seus lucros.

O Curso de Letras do UNIFAA, além de oferecer
materiais didáticos atualizados e com

linguagem clara, por meio de uma plataforma
de estudos com recursos diversos, possibilita a

realização de Projetos Integradores, onde o aluno
pode desenvolver suas habilidades paraa futura

atuação profissional.

Lenilson Vidal de Souza,
Coordenador do curso de

Letras EAD do UNIFAA

Dica do
coordenador

A matriz curricular do curso de Letras EAD do
UNIFAA é composta por Teoria, Prática, Atividades 
Complementares e Extensão, de modo a integrar as 
facilidades e a flexibilidade de uma graduação a distância 
com a vivência prática necessária para formar alunos 
realmente qualificados para o mercado de trabalho.

A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um 
Projeto Integrador, que permite vivenciar de maneira mais 
aprofundada as diferentes áreas do ensino relacionado ao 
contexto das Letras.

No modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem autonomia no seu 
processo de aprendizagem, por meio de métodos ativos de 
ensino, e o apoio constante do corpo docente da 
instituição.

Os momentos a distância acontecem com a facilitação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que 
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de 
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e 
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como 
desafios, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais, 
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências 
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os 
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos 
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!

São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e meto-
dologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.

Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:

Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;

Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;

Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.

No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a  formação
integral do estudante.

Tipo: Licenciatura //  Duração: 8 semestres

Interessado pelo estudo da 
Língua Portuguesa e idiomas 
estrangeiros

Apaixonado por ler e escrever, 
com excelente comunicação 
oral e escrita

Para saber se o curso de Letras é para você, confira algumas 
das aptidões e características que podem ser especialmente 

úteis para o aluno de Letras:

Cidade de ValençaCidade de Valença

O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos

municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.

Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do

país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

A instituiçãoA instituição

A Licenciatura em Letras capacita
profissionais para seguirem a carreira
acadêmica, como Professor de
Português/Literatura do Ensino
Fundamental e Médio em instituições
públicas ou privadas, além de cursos
preparatórios para vestibular ou
concursos públicos.

Há ainda oportunidades na área de
pesquisa científica, com atuação em
instituições de ensino ou de pesquisa.

A formação possibilita também que o profissional 
atue como tradutor, revisor, editor, intérprete, 
jornalista ou na área de comunicação em diversos 
níveis, como no mercado editorial.

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
https://api.whatsapp.com/send?phone=552424530728&text=Ol%C3%A1!%20Acabei%20de%20ver%20o%20e-book%20do%20curso%20de%20Letras%20EAD%20UNIFAA%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es.
https://www.unifaa.edu.br/polos-ead?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-letras-e-book-apresentacao_ead-letras-e-book-apresentacao&utm_content=ead-letras-e-book-apresentacao
https://unifaa.edu.br/cursos/graduacao-distancia?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-letras-e-book-apresentacao_ead-letras-e-book-apresentacao&utm_content=ead-letras-e-book-apresentacao

