
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Leitura e Produção de Textos I 
(Indicar sigla [UCLE, UCFP, etc.], número e nome da UC) 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 08 (oito) 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 (cinquenta e duas) 

Professor(a) Responsável:  

Profa. Dra. Iara Rosa Farias 

Prof. Dr. Carlos José Lírio 

Prof. Dr. Sandro Luis da Silva 

Contato  

irfarias@unifesp.br 

clirio@unifesp.br 

sandro.luis@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS GERAIS: 

Introduzir os alunos aos estudos de língua portuguesa contemporâneos e aprimorar estratégias de 
leitura e de escrita, especialmente para fins acadêmicos. 

ESPECÍFICOS: 

• Introduzir o aluno nas diferentes perspectivas teóricas a respeito do estudo da língua portuguesa 

que nortearão a atuação dele nos campos acadêmico e didático.  

• Discutir os distintos conceitos de gramática e os estudos textuais ligados à leitura e à escrita.  

• Apresentar as diferentes estratégias interacionais de construção do sentido em textos escritos, 

orais, multimodais e em hipertextos, considerando o panorama do letramento como pano de 

fundo. 

EMENTA 

Introdução aos estudos de língua portuguesa, relacionando-os aos conceitos linguísticos 

contemporâneos. Iniciação teórico-prática aos processos de leitura e de escrita em diferentes 

campos discursivos, com predomínio do âmbito acadêmico. 

mailto:irfarias@unifesp.br
mailto:sandro.luis@unifesp.br
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• LÍNGUA, TEXTO, GRAMÁTICA 

• NORMA, VARIAÇÃO, PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

• TEXTO, CONTEXTO, PRODUÇÃO DE SENTIDO  

•  RESUMO 

• FICHAMENTO  

• PÔSTER 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
(Indicar dia da semana e horários dos encontros síncronos e uma breve descrição dos tipos de 
atividades propostas) 
Reuniões no Google Meet. Por uma série de fatores e contingências da vida cotidiana, a única 
atividade síncrona sugerida é uma reunião via Google Meet de uma hora e meia por semana, que 
acontecerá no dia da UC, ou seja, às quintas-feiras, um encontro no período vespertino e outro, no 
noturno. Essa reunião consistirá em explicações e esclarecimentos sobre os textos indicados para 
leitura no cronograma, além de espaço para: a) discussão de dúvidas levantadas pelos alunos; b) 
proposta de atividades;  c) informes sobre a UC. O total de carga horária para esta atividade é de 
13h30 (treze horas e trinta minutos). 
 

• Atividades Assíncronas: 
(Breve descrição dos tipos de atividades propostas) 

As atividades vinculadas à UC  que serão desenvolvidas de modo assíncrono são: 
a) Tempo destinado à leitura de textos. Um conjunto de textos é proposto para leitura, 

conforme cronograma. Os textos estão disponibilizados para os alunos tanto no e-
mail da turma, quanto no Google Suit (Drive e/ou Classroom). O tempo destinado à 
leitura dos textos é de 2h30. O total de horas destinado a esta atividade é de 23h30 
(vinte e três horas e trinta minutos). 

b) Tempo destinado à realização das atividades. Um conjunto de atividades escritas é 
proposto para esta UC, a saber: fichamento, resumo, , pôster. Dividindo o tempo 
estimado necessário para realização de todas elas, o aluno terá uma carga horária de 
3h (três horas) semanais para desenvolvimento dessas atividades. O tempo total 
destinado à realização destas atividades é de 18h (dezoito horas).  

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
(Indicar a forma de avaliação das atividades e os critérios que serão levados em conta para que o 
aluno obtenha o resultado “cumprido”) 
O estudante obterá a designação cumprido ao final da UC ao cumprir, no mínimo 75%, das 
atividades propostas e entregues via email ou realizadas no Google Forms. 
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BIBLIOGRAFIA 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, livres, 
ebooks, sites)   

BÁSICA 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005.  

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 2002.  

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras; 

Associação de Leitura do Brasil, 1996. 

 

COMPLEMENTAR 

ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010.  

FRANCHI, Carlos. Mas o que é mesmo gramática? 2. ed. São Paulo: Parábola, 2006.  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São 

Paulo: Contexto, 2009.  

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2008. 
MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. Resenha. In: Produção textual na universidade. São Paulo: Pa-
rábola, 2010. P. 27-49. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Iara Rosa Farias Letras Doutora DE 40h 

Carlos José Lírio Letras Doutor DE 40h 

Sandro Luis da 
Silva 

Letras Doutor DE 40h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 
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Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/seman

a 

03 a 08/08 
Retomada da UC: orientações dos encaminhamentos, leituras, trabalhos, 
dinâmicas dos encontros. 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 06/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 
 
 
 

6h 

10 a 15/08 
Orientações para a elaboração do trabalho de extensão 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data:13/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

 

6h 

17 a 22/08 
Orientações para a elaboração de fichamento e resumo: critérios e 
modelos. Considerações sobre a ABNT 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 20/08/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

 

6h 

24 a 29/08 
Orientações para o trabalho de extensão 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 04/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

 

6h 

31/08 a 05/09 
Coesão e coerência  
ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 11/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
Entrega do fichamento e do resumo 

 

6h 

07 a 12/09 
Orientações para o trabalho de extensão 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 04/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

 

6h 

14 a 19/09 
Orientações para elaboração de pôster e trabalho de extensão 
Coesão e coerência  
ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 18/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

6h 
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21 a 26/09 
Coesão e coerência – capítulos  10 e 11 do texto: ANTUNES, I. Lutar com palavras: 
coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 25/09/20) 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

6h 

28/09 a 03/10 
Conclusão da UC 
Evento para apresentação do trabalho de extensão 
Entrega do trabalho de extensão e do pôster 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 4h (data: 02/10/20) 

4h 

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 

 

 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com 
duas aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 


