
 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

OFERTA DE DISCIPLINA 
2º SEMESTRE DE 2022 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: Linguística e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa 

Tópicos Especiais IV: Letramentos acadêmico-científicos – ensino e pesquisa 
CARGA HORÁRIA: 60 horas CRÉDITOS: 4 créditos 
NÍVEL: Mestrado e Doutorado 
PROFESSORAS: Daniella Lopes Dias Inácio Rodrigues, Jane Quintiliano Guimarães Silva, 
Juliana Alves Assis e Maria Angela Paulino Teixeira Lopes 
 
EMENTA: Estudo de abordagens teóricas e frentes de pesquisa voltadas para a escrita 
acadêmico-científica. Exame de modelos científico-ideológicos que regem o letramento 
acadêmico-científico, tendo em vista as dinâmicas em torno da internacionalização do ensino e 
da pesquisa. Análise dos processos de discursivização da escrita acadêmico-científica, 
enfatizando os modos de dizer, os posicionamentos autorais em textos acadêmico-científicos. 
Discussão de práticas de letramento acadêmico-científico para o enfrentamento da 
desinformação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I. LETRAMENTOS – CONCEITOS BÁSICOS   
1. Letramentos (no plural) e tipos de letramento  
2. Ensino de escrita na universidade: os três modelos de letramento acadêmico de Lea e Street  
3. Relações fala/escrita e oralidade/letramento na escrita infantil 
 
II. LETRAMENTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO, PRÁTICAS E GÊNEROS DO 
DISCURSO 
4. Letramento acadêmico-científico, gêneros do discurso, práticas de leitura e de produção 
formação e na profissionalização 
5. Letramento acadêmico-científico, autoria e discurso de outrem  
6. Letramento acadêmico-científico, dispositivos e formas de controle 
 
III. LETRAMENTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO: DISCIPLINAS, DISCURSO 
ACADÊMICO E LÍNGUAS  
7. Dispositivos para a padronização no letramento acadêmico-científico X especificidades da 
cultura disciplinar 
8. Disciplinas nas dinâmicas em torno da internacionalização do ensino e da pesquisa. 
9. Línguas e discurso acadêmico nas dinâmicas em torno da internacionalização do ensino e da 
pesquisa  
 
IV. LETRAMENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS, TECNOLOGIAS  DIGITAIS  E 
DESINFORMAÇÃO 
10. Desigualdades digitais: abordagens teóricas e resultados empíricos 
11. Letramento acadêmico-científico e divulgação científica em tempos de desinformação 
12.  Relações fala/escrita e oralidade/letramento na produção de podcasts 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
- aulas expositivas; 



- leituras e estudos dirigidos; 
- discussão de textos teóricos, com preparação da leitura prévia e participação das discussões; 
- análise de projetos de pesquisa sobre temas relacionados ao conteúdo. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Duas possibilidades de trabalho final são facultadas: 

a) um trabalho em forma de artigo científico, feito em dupla ou trio. Com base na 
bibliografia discutida na disciplina, o artigo terá extensão máxima de 15 (quinze) e 
mínima de 10 (dez) páginas e deverá seguir as demais normas para preparação de 
originais da Revista SCRIPTA. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/about/submissions#authorGuidelines. 
Prazo para entrega do artigo: 16/12/2022. 

b) um podcast elaborado em grupo, com base na bibliografia discutida na disciplina, tendo 
como público-alvo estudantes da educação básica. Orientação para o formato da produção 
serão apresentadas no desenvolvimento da disciplina. Prazo para entrega do podcast: 
16/12/2022. 
 

 
OBSERVAÇÃO 
O curso será ministrado como parte das atividades da equipe brasileira da Rede de Pesquisa 
Internacional Literacies in Different Fields of Knowledge (CAPES-PrInt-Unesp). Contará com a 
participação, por videoconferência, de professores e pós-graduandos integrantes do projeto e de 
interessados em geral. Além da UNESP, a equipe brasileira congrega pesquisadores das seguintes 
universidades brasileiras: FURB (Blumenau-SC); PUC-Minas (Belo Horizonte-MG); USP (São 
Paulo).  
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