SEMINÁRIO TEMÁTICO
REDAÇÃO ACADÊMICA:
aspectos linguísticos e metodológicos do texto acadêmico
Sábados: 9h às 12h
I – PROFESSOR: Maria Carolina Ferreira Reis
II – TEMA GERAL: Redação Acadêmica/ Revisão de tópicos gramaticais para redação
III – OBJETIVOS: Desenvolver habilidades de leitura e produção de textos da esfera acadêmica
tais como: resenha, monografia e artigos científicos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
- Aspectos metodológicos: critérios de cientificidade; condições de produção do texto acadêmico;
a construção do problema, objetivos e hipótese de pesquisa; métodos e técnicas de pesquisa
-Aspectos linguístico-discursivos: coesão textual e uso dos elementos de coesão; coerência e
sequência lógica entre as partes do texto; citação e argumento de autoridade; parágrafos;
planejamento textual; modalização e impessoalização do texto.
-Aspectos formais: formatação dos textos de acordo com o manual Dom da Produção Acadêmica.
V – METODOLOGIA: aulas dialogadas, leitura e produção de textos acadêmicos.
VI – AVALIAÇÃO: Trabalhos em sala: 40 pontos; participação: 20; redação de um artigo ou
resenha crítica: 40 pontos.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 06 encontros
Mês
Setembro
Outubro

Dias do seminário
12, 19, 26
03, 24, 31

IX – PARTICIPANTES: Alunos do Curso de Direito de qualquer período
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos
de novembro e dezembro de 2020.
ØO aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º)o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C)A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

