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Ementa
Leitura, escrita e análise de gêneros textuais acadêmicos (resumo, resenha e seminário). Elementos responsáveis pela textualidade. Atividades e estratégias de
processamento da escrita acadêmica.

Objetivo
Dialogar com teorias a partir das quais a análise de gêneros e a produção textual podem ser pensadas e praticadas no contexto acadêmico; 
Refletir sobre a importância da interação leitura/escrita e sobre a dinâmica argumentativa na produção, recepção e publicação do texto acadêmico; 
Manter contato com gêneros acadêmicos orais e escritos;
Produzir atividades de escrita e reescrita, para análise dos gêneros acadêmicos

Conteúdo
I unidade 
A escrita acadêmica como processo. 
Modos de organização do discurso e fatores de textualidade. 
Leitura e escrita do texto: análise interna do texto e apreensão do sentido
Sumarização e paráfrase: análise e síntese
A revisão textual 

II unidade 

A produção textual e a escrita acadêmica 
Os gêneros do discurso e as sequencias tipológicas.
Gêneros do discurso acadêmico: propósito comunicativo, comunidade discursiva.
A estrutura retórica dos gêneros acadêmicos
O seminário enquanto gênero acadêmico da oralidade. 
Outros gêneros do discurso acadêmico: resumo, resenha, relatório [de estágio, de pesquisa], artigo científico, projeto de pesquisa e monografia de conclusão
de curso (TCC). 

III unidade 

Prática de produção textual
Resumo
Resenha
Artigo
Seminário

Metodologia
Aulas expositivas, leituras coordenadas, debates, seminários e trabalhos em equipe, atividades escritas e reescritas, análise comparativa de macroestrutura
dos gêneros.

Procedimentos
A avaliação será processual levando em conta a participação efetiva do discente nas atividades de leitura e escrita programadas durante o curso.

Bibliografia
KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
MOTTA-ROTH, D; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 2010. 
Outros: Artigos de pesquisa na área do curso, conforme especificidades/necessidades.

Observações
A análise de gênero e a redação acadêmica deve considerar o contexto disciplinar do graduando.
As datas de avaliações formais serão acordadas em sala.
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