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Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício Laboratório

45 15 -

Ementa

Conceitos fundamentais: texto, fatores de textualidade, gêneros e tipos textuais. Estratégias
textual-discursivas de construção do sentido. Desenvolvimento de ações de linguagem por
meio da leitura e de produção textual. Conhecimento e uso do padrão culto da língua em
contextos de leitura e produção textual. Noções básicas de gêneros discursivos e tipologia
textual. Análise de mecanismos textuais e discursivos.
Objetivos Específicos

 Apresentar e discutir características da produção textual em gênero acadêmicos,
enfatizando a participação dos gêneros textuais na construção das relações sociais na
academia;

 Trabalhar com exercícios voltados para o incremento da autoconsciência e para o uso
adequado de recursos materiais, sociais e culturais buscando o desenvolvimento da
proficiência na produção textual acadêmica;

 Fomentar o desenvolvimento de habilidades retóricas e composicionais que conduzam à
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participação em atividades acadêmicas através da compreensão do trabalho com gêneros
acadêmicos – como o fichamento, o resumo, a resenha, o relatório, o artigo de opinião, o
ensaio, a revisão de literatura, o artigo científico etc.

Conteúdo Programático

PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO
a. Concepções de senso comum, ciência, teoria
b. Leitura e produção de textos; Leitura e produção de textos acadêmicos
c. Letramento e produção de textos acadêmicos
d. As práticas acadêmicas através de seus gêneros textuais

HISTÓRIA E FLUXO DA INFORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE
e. História e sociologia dos textos acadêmicos
f. O fluxo da comunicação acadêmica
g. A produção do texto acadêmico em ação

GÊNEROS TEXTUAIS ACADÊMICOS
 Fichamento (e variantes: ficha de leitura, diário de leitura)
 Resumo e resenha
 Relatório
 Ensaio e artigo

1

.

Metodologia

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas,
leituras e análises de textos, projeção de vídeos e sua relação com as manifestações
linguísticas e literárias; atividades realizadas em grupo e individualmente para
aprofundamento dos temas abordados.

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem

A avaliação privilegiará o processo de desenvolvimento da disciplina, visando possibilitar o
crescimento mútuo dos alunos e professor, numa troca constante por meio da mediação e
apropriação do conhecimento, constituindo-se também nas seguintes atividades:
a) Atividades escritas: resumos, resenhas, exercícios individuais e em grupo
b) Seminário/s
c) Prova/s escrita/s
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Cronograma

1ª Etapa - Apresentação das perspetivas teóricas sobre a escrita e a leitura e o seu lugar na
esfera acadêmica
2ª Etapa - Produção escrita e (reescrita) de textos acadêmicos.
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