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PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO-

Programa de Pós-Graduação em Educação —Mestrado
Área de Concentração: Educação

Mestrado (x) Doutorado ( )
Centro: Centro de Ciências Humanas

Campus: Francisco Beltrão

TÓPICOS ESPECIAIS

Nome ATt Ap'otalar a horária

Tópicos especiais em Cultura, Processo Educativos e
Formação de Professores: escrita acadêmica
'ula Teórica; Aula Prática)

15 15 30

Ementa
Alfabetização acadêmica. Redação científica. Or anização e ublica ões.

Obj etivos
- Introduzir noções de alfabetização acadêmica relacionadas â produção escrita na pós-
graduação universitária;
- Relacionar elementos da redação científica âs necessidades da escrita no cotidiano acadêmico;
- Oportunizar ambiente adequado a produção escrita endereçada ao espaço acadêmico.
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Conteúdo Programático

1. Alfabetização acadêmica:
a) Gêneros escritos e gêneros orais;
b) Nome acadêmico;
c) Público e escrita.

2. Redação científica:
a) Linguagem acadêmica;
b) Formatação e normas;
c) Partes do texto acadêmico.

3. Organização e publicações:
a) Escrita e reescrita;
b) Publicação científica;
c) Edição para local de publicação endereçado,

Atividades Práticas —grupos de ........alunos
As atividades serão de escrita individual e relacionadas ao conteúdo programático desenvolvido
durante a disciplina.

Metodolo ia
Aulas teóricas e práticas, dialogadas, uso de plataformas para leitura e/ou escrita, utilização de
vídeos, apresentações. A disciplina será realizada em conformidade com a Resolução

N'2/2020-CEPE,de 21 de maio de 2020, que regulamenta a possibilidade de substituição de
aulas presenciais por aulas remotas síncronas, em caráter excepcional, nos programas e nos
cursos de pós-graduação stricto e lato sensu da Unioeste, Seguindo o formato remoto da
disciplina, ela será dividida em momentos síncronos e assíncronos, os quais serão realizados
através da plataforma Microsoft Teams. Além disso, a disciplina segue as Diretrizes para as
aulas remotas síncronas n'01/2021-PPGEFB.








