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EMENTA DA DISCIPLINA 
Abordagens  teóricas  sobre  a  leitura  e  concepções  de  leitura  correlatas.  Níveis,
estratégias  e  práticas  de  leitura.  Fatores  de  textualização/textualidade,  regras  de
coerência e referenciação. Condições de produção textual e particularidades de gênero
do discurso.

OBJETIVOS 
Reconhecer, no exercício do ato de ler, implicações das concepções sobre a leitura na
formação do acadêmico  como leitor,  objetivando  qualificar  as  diferentes  leituras  de
textos em gêneros da esfera acadêmica,  fazendo-o quer na dimensão intersubjetiva –
encontro  com  o  autor,  em  um  contexto  social  e  historicamente  situado  –  quer  na
dimensão intrassubjetiva – ações de leitura demandadas na construção dos sentidos do
texto.

Reconhecer,  no exercício da produção textual acadêmica,  implicações dos fatores de
textualização, das regras de coerência e dos processos de referenciação nos diferentes
projetos de dizer os autores, objetivando qualificar a produção de textos nos diversos
gêneros discursivos da esfera acadêmica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Leitura de textos em gêneros discursivos da esfera acadêmica
1.1 Práticas  de leitura  em ensaios  científicos,  artigos  acadêmicos,  resenhas  e  outros
textos  de  gêneros  afins:  enfoque  em projetos  de  dizer  dos  autores,  especificidades
interacionais  do  texto  no  gênero,  estilo,  configuração  composicional  e  conteúdos
temáticos implicados em tais gêneros.
1.2  Exercitação  do  processo  de  construção  de  sentidos  em  ações  de  leitura  que
impliquem reconhecimento das condições de produção do texto no gênero discursivo,
tanto  quanto  que  impliquem  localização  de  informações,  interpretação  e  reflexão  e
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avaliação crítica do conteúdo.

2. Produção de textos em gêneros discursivos da esfera acadêmica
2.1 Práticas de produção textual de resumos, fichamentos, resenhas e outros textos em
gêneros afins: enfoques no delineamento dos projetos de dizer, compatibilidade com as
especificidades  interacionais,  adequação  do  estilo  ao  contexto  de  produção,
especificidades  da configuração composicional,  consistência dos conteúdos temáticos
implicados em tais gêneros.
2.2  Exercitação  de  especificidades  do  processo  de  produção  textual  relacionadas  à
dimensão verbal dos gêneros discursivos da esfera acadêmica: fatores de textualização,
processos de referenciação, metarregras de coerência e adequação à norma padrão e às
normalizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

METODOLOGIA

O modelo pedagógico adotado partirá dos princípios da metodologia ativa, em que o
estudante realizará atividades de leitura, análise e produção de textos relacionadas aos
gêneros  em  estudo  na  disciplina,  e  a  docente  atuará  como  mediadora  no
desenvolvimento  dessas  tarefas,  a  partir  de  um processo de  avaliação  dinâmica  das
necessidades de aprendizagem dos alunos. 

OBS: Não será permitido gravar as aulas, sem a autorização da docente. 

CRONOGRAMA

AULA CONTEÚDO/OBJETIVO
1 - 4h/a 19/08

Semana de Integração Acadêmica da Graduação. 
2 - 4h/a 26/08

Apresentação  da  disciplina.  Discussão  do  Plano  de  Ensino.  Avaliação
Diagnóstica. 

3 - 4h/a 02/09 
Práticas  de  leitura  e  análise  de  textos  acadêmicos  –  Estratégia  de  Leitura.
Fichamento. Resumo.

4 - 4h/a 09/09 
Práticas de leitura e análise de textos acadêmicos – Resenha.

5 - 4h/a 16/09
Atividade Avaliada: Análise de Resenha. 

6 - 4h/a 23/09
Práticas de leitura e análise de textos acadêmicos – Artigo Científico.

7 - 4h/a 30/09
Práticas de leitura e análise de textos acadêmicos – Artigo Científico.

8 - 4h/a 07/10
Atividade Avaliada: Análise de Artigo Científico.

9 - 4h/a 14/10
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Produção textual orientada – planejamento.
10 - 4h/a 21/10

Produção textual orientada – planejamento.
11 - 4h/a 04/11

Produção textual orientada – redação.
12 - 4h/a 11/11

Produção textual orientada – redação.
13 - 4h/a 18/11

Produção textual orientada – revisão.
14 - 4h/a 25/11

Entrega da produção textual impressa. Seminário.
15 - 4h/a 02/12 

Seminário.
16 - 4h/a 09/12

Discussão dos resultados parciais.
17 - 4h/a 16/12

Atividade recuperatória. 
18 - 4h/a 23/12

Discussão dos resultados finais e fechamento da disciplina.

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados a partir das tarefas de leitura e análise de textos (2.0); de uma
produção textual escrita (5.0) – resenha ou artigo científico, à escolha do aluno; e de
uma produção textual oral – seminário (3.0), em que o estudante deverá demonstrar
conhecimento das estratégias de leitura e produção de textos trabalhadas na disciplina.

A média aritmética será a soma dos três valores.  Em caso de o aluno não atingir  a
média, será proposta uma atividade recuperatória, na data prevista no cronograma. 

Não será aceita a entrega dos trabalhos fora dos prazos previstos no cronograma. Caso
haja algum imprevisto de saúde dentro desse período, caberá ao aluno providenciar os
documentos  comprobatórios  da  situação  e  entrar  prontamente  em  contato  com  a
professora para solicitar novo prazo.

Os  trabalhos  identificados  como  resultantes  de  plágio  receberão  nota  ZERO,  não
havendo possibilidade de nova entrega.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE

Quintas-feiras, das 11h às 13h, na sala da professora (CCE-LLV), com agendamento
prévio por e-mail.
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