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EMENTA: 

Produção de trabalho monográfico versando sobre temas ligados à docência em Língua 
Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, podendo desenvolver-se por meio de 
pesquisas de campo, da análise crítica e elaboração de metodologias e materiais didáticos, de 
reflexões sobre o ensino dos conteúdos de língua e literaturas de Língua Portuguesa, definidos 
pelas diretrizes e programas do Ensino Fundamental e Médio em nível nacional, estadual ou 
municipal, de trabalhos  de caráter histórico ligados ao ensino de língua e literatura etc. 

 

OBJETIVOS: 

1. Proporcionar aprofundamento de conhecimentos referentes ao discurso acadêmico como um 
gênero de texto. 

2. Possibilitar condições teóricas e metodológicas para a pesquisa lingüística e produção de 
trabalho acadêmico 

3. Elaborar trabalho monográfico a partir de projeto prévio, com temática direcionada à 
docência de Língua Portuguesa 

 

CONTEÚDO: 

1. O discurso científico: Características 

1.1. Condições de argumentação 

1.2.Argumentação lógica 

1.3.Intertextualidade (referências e citações) 

 

2. A metodologia da pesquisa lingüística 

2.1. Montagem de banco de dados 

2.2. Recorte para análise 

2.3. Corpus de língua oral 

2.4. Corpus de língua escrita 

 

3. A Pesquisa - Tipos 

3.1. Bibliográfica 

3.2. Descritiva 

3.3. Experimental 

 

4. O projeto de pesquisa 

 

5. A monografia : Estrutura 

 

METODOLOGIA: 

O tema do TCC será à escolha do aluno e em conformidade com sugestões do professor 
orientador. 

Após exposição sobre elaboração de trabalho científico para toda a turma, será feito 
atendimento individual, com vistas à produção de texto, reescritura e finalização do trabalho. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita com base no trabalho monográfico elaborado individualmente. 
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Obs: Sugere-se, também, bibliografia específica para os diferentes temas escolhidos pelos 
alunos. 

 

 

 

 

 


