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2. EMENTA 

Gêneros discursivos escritos: resumo, resenha, relatório, artigo científico. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Esta disciplina é de suma importância para os/as alunos/as do curso, pois lhes fornece subsídios para a 
participação efetiva em práticas sociais acadêmico-científicas, por meio da leitura, da análise e da 
produção de gêneros específicos da esfera social acadêmica e recorrentes nessa esfera.  

 

4. OBJETIVOS 

Desenvolver competências de leitura e produção de textos a partir do estudo de aspectos fundamentais 
que constituem os diferentes gêneros textuais acadêmico-científicos. 

Oportunizar situações para que o graduando reveja e reflita sobre seu próprio trabalho, exercitando 
atividades de análise, crítica e reescrita. 

Capacitar os graduandos a mobilizar recursos linguístico-discursivos adequados à produção dos gêneros 
discursivos.  

Propiciar situações que permitam aos graduandos distinguir diferentes gêneros de produção acadêmica 
bem como determinar as suas características, principalmente no que se refere ao seu aspecto 
argumentativo.  

Propiciar aos graduandos a capacidade de aprimorar a escrita, tanto no tocante ao aspecto coesivo, 
quanto ao domínio da norma padrão, por meio da escrita e da reescrita de textos.  

Produzir os gêneros resumo, resenha, relatório e artigo, compreendendo minimamente aspectos da 
produção e circulação dos gêneros acadêmicos trabalhados, além de sua estrutura composicional e 
estilo.  
 

 



5. PROGRAMA 

1. GÊNEROS DISCURSIVOS ESCRITOS   
1.1. Introdução à teoria dos gêneros discursivos: forma composicional, conteúdo temático e estilo 
1.2.  A escrita de gêneros discursivos acadêmico-científicos 
2. RESUMO 
2.1.  Tipos de resumo 
2.2.  Resumo acadêmico e seleção da informação 
3. RESENHA 
3.1.  Resenha acadêmica 
3.2.  Argumentação e avaliação nas resenhas acadêmicas 
3.3.  Paráfrase 
4. RELATÓRIO 
4.1.  Relatórios acadêmicos 
4.2.  Descrição nos relatórios acadêmicos 
5. ARTIGO 
5.1. Leitura: tese, contribuição e avaliação  
5.2. Produção: estrutura e estilo (tipos, funcionalidade, citações, normas) 
6.  GÊNEROS ACADÊMICOS NO CURSO DE LETRAS: REGULARIDADES E PROBLEMATIZAÇÕES 
6.1. Relações entre os gêneros acadêmicos 
6.2. Elementos extralinguísticos na produção textual na universidade. 

 

6. METODOLOGIA 

A carga horária da disciplina será dividida asssim: 
a) atividades síncronas: 2h semanais (para a discussão de textos teóricos, a análise conjunta de material, 

a correção de atividades, a apresentação de trabalhos etc.) 
horário/dia da semana: às quintas-feiras, das 8h às 10h 

Plataforma/Softwares que serão utilizados: Google Meet ou Skype ou M-conf-RNP 

 

b) atividades assíncronas: 2 horas semanais (para atividades que possibilitem a interação entre o grupo e 
o aprofundamento de questões teórico-metodológicas e analíticas, por meio de leituras e produção de 
textos orais e escritos, tais como: discussão em fóruns, escrita de resenha, de resumo, de relatório, de 
artigo científico, análise de materiais diversos, wikis, podcast, etc). 
horário/dia da semana: às quintas-feiras, das 10h às 12h (2h) ou das 7h às 8h e das 10 às 11h (2h) ou 
das 7h às 8h e das 10h30min às 11h30min (2h), conforme melhor organização de cada aluno/a.  
Plataforma/Softwares que serão utilizados: Moodle (onde o material será disponibilizado)  

 
7. AVALIAÇÃO 

Considerando a avaliação como um processo de permanente revisão crítica das práticas docente e 
discente e de formação, adotaremos diferentes tipos de avaliação, a saber:  
1. Escrita e reescrita de resumos: 15 pontos – data de postagem: 08/04/2021 

2. Escrita e reescrita de resenha crítica: 20 pontos – data de postagem: 29/04/2021 

3. Escrita e reescrita de relatório: 15 pontos – data de postagem: 13/05/2021 

4. Escrita, reescrita de artigo acadêmico-científico: 25 pontos - data de postagem: 10/06/2021 

5. Apresentação do artigo produzido: 10 pontos – 10 e 17/06/2021 

6. Análises de diferentes exemplares dos gêneros contemplados na disciplina e atividades diversas no 

Moodle e em plataforma usada para os encontros síncronos (fóruns de discussão, questionário, wiki, 

apresentação de trabalhos etc.): 15 pontos (ao longo do período de oferta) 
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