Oficinas de Leitura e Escrita
Acadêmicas em Linguística
VAGAS LIMITADAS!
rata-se de oficinas livres destinadas a ingressantes do curso de
Letras da FFLCH, coordenadas pela Profa. Dra. Esmeralda Vailati
Negrão e pela Pós-Doutoranda Paula Martins de Souza. As oficinas serão
conduzidas por um grupo de professores do Departamento de Linguística,
além de monitores da faculdade. É uma iniciativa de caráter experimental e
voluntário, a ser avaliada por todos os participantes, com vistas à ampliação
do projeto PLEA (Práticas de Leitura e Escrita Acadêmicas) que, desde
2015, vem desenvolvendo oficinas e disciplinas optativas com o objetivo de
otimizar o aproveitamento dos diversos cursos oferecidos pela faculdade. As
oficinas serão oferecidas a duas turmas, no matutino e no noturno, com 70
(setenta) vagas cada. Os participantes da oficina serão convidados a ceder
seus textos para uma pesquisa de pós-doutorado. Os textos cedidos serão
utilizados anonimamente.
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Objetivo
As oficinas visam a desenvolver, de modo sistemático e progressivo, técnicas
de leitura e escrita voltadas à formação na área de Linguística. As competências a serem adquiridas, entretanto, aplicam-se à área das humanidades
como um todo, uma vez que as oficinas trabalham com o desenvolvimento
da consciência textual dos alunos.

Conteúdo
• Apresentação geral e justificativa do curso
• Algumas linhas teóricas da Linguística
• Consciência textual e gramatical
• Características dos textos acadêmicos
• Alguns gêneros acadêmicos

Métodos utilizados
Aulas expositivas, palestras práticas e exercícios, dentro e fora da aula. O
córpus de leitura é constituído por dois textos de Linguística.

Professores responsáveis
Esmeralda Vailati Negrão
Evani Viotti
Marcos Lopes
Ivã Carlos Lopes

Horários
• Matutino: sextas-feiras, das 10h00 às 11h40
• Noturno: sextas-feiras, das 19h30 às 21h00

Duração
De 16/03/2018 a 06/07/2018.

Vagas
140 (cento e quarenta), sendo 70 (setenta) em cada horário

Inscrição
• Modo de inscrição Clique em Formulário de inscrição e preencha
com seus dados
• Período de inscrição Das 14h00 do dia 08/03/2018 às 14h00 do dia
13/03/2018
• Observações (i) As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
em cada turma (matutino e noturno); (ii) Caso o número de inscrições
ultrapasse a quantidade de vagas, os alunos excedentes serão alocados
em uma lista de espera; (iii) Os alunos contemplados só terão sua inscrição confirmada se comparecerem ao primeiro encontro. Caso contrário,
suas vagas serão remanejadas aos alunos da lista de espera.

