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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Análise e Produção Textual I Código: APT-I 

Carga Horária: 36h Créditos: 2 Fase: 1ª 

 
II - EMENTA 

 
A leitura e a produção textual. A estrutura do texto acadêmico. Textualidade e 

argumentação na produção do texto acadêmico. Gêneros textuais da esfera 

acadêmica: definição, finalidade e formatação. 

 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Reconhecer a leitura e a escrita como habilidades necessárias à produção do 

conhecimento científico, bem como compreender e aplicar os recursos linguísticos 

textuais na construção de gêneros da esfera acadêmica.  

 

  

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido:  

- seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e escrita 

na academia;  

- a capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos 

acadêmicos;  

- o pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações 

entre conhecimentos e experiências ;  

- seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de 

ideias nas expressões oral e escrita acadêmicas;  

- a atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de 

um texto acadêmico.  
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1. Leitura e produção textual: relações implicacionais  

1.1. Da leitura para as leituras: ressignificação do ato de ler  

1.2. Relações entre leitura e produção textual  

 

2. Prática de produção textual  

2.1. A construção de paráfrases  

2.2. A construção de parágrafos  

 

3. Resumo e Fichamento  

3.1. A construção de resumos  

3.2. A construção de fichamentos  

 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Conteúdo 

 

Atividades 

 

Metodologia 

 

Modalidade 

 

C.H. 

Caderno Pedagógico 

e Planejamento 

pedagógico da 

disciplina 

- Apresentação 

da Disciplina 

aos(as) 

tutores(as) no 

Moodle e 

apreciação do 

Caderno 

Pedagógico 

As orientações 

serão realizadas 

pelos professores 

no dia do encontro 

presencial. 

Presencial 2h/a 

Caderno Pedagógico - Encontro entre 

alunos e 

professores. 

- Apresentação 

da disciplina. 

- Discussão 

sobre a 

produção dos 

gêneros resumo 

e fichamento. 

Essas atividades 

serão realizadas 

em encontro com 

os professores da 

disciplina. 

Presencial/ 

online 

4h/a 
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Capítulo I do Caderno 

Pedagógico 

- Leitura e 

estudo do 

capítulo I, 

“Leitura e 

produção 

textual: relações 

implicacionais”. 

- Atividade 

complementar: 

questionário 

autocorrigível. 

- A leitura do 

capítulo I será 

realizada pelo 

aluno e discutida 

com professores, 

tutores e colegas 

no polo e 

no Moodle. 

- A atividade 

complementar será 

realizada no 

Moodle. 

Presencial/ 

online 

3h/a 

Capítulo II do 

Caderno Pedagógico 

- Leitura e 

estudo do 

capítulo II, 

“Prática de 

produção 

textual”, do 

caderno 

pedagógico. 

- Atividade 

sobre paráfrase, 

conteúdo 

relacionado ao 

capítulo II do 

caderno 

pedagógico. 

 

- A leitura do 

capítulo II será 

realizada pelo 

aluno e discutida 

com professores, 

tutores e colegas 

no polo e no 

Moodle. 

- A atividade sobre 

paráfrase será 

desenvolvida pelo 

aluno e 

posteriormente 

postada no 

Moodle 

 

Presencial/ 

online 

4h/a 

Capítulo III do 

Caderno pedagógico 

 

- Leitura e 

estudo do 

capítulo III, 

“Resumo e 

Fichamento”. 

- Trabalho Final. 

A leitura do capítulo 

III será realizada 

pelo aluno e 

discutida com 

professores, tutores 

e colegas no polo e 

no Moodle. 

- O trabalho final 

será elaborado pelo 

aluno de forma 

individual. 

 

 

 4h/a 
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 Autoavaliação 

 

O aluno 

realizará a 

autoavaliação 

no Moodle. 

  

 

Online 3h/a 

Caderno 

Pedagógico 

   

 

Encontro com 

alunos – 

webconferência. 

 

Discussão do 

conteúdo com 

alunos (aula 

expositiva e 

dialogada). 

Presencial 4h/a 

Caderno 

Pedagógico 

    

 

Prova Avaliação escrita 

referente ao 

conteúdo da 

disciplina. 

Presencial 4h/a 

Caderno 

Pedagógico 

    

 

Plantão 

pedagógico e 

tira-dúvidas 

Encontros 

síncronos e 

assíncronos: fórum 

de dúvidas e tira-

dúvidas via 

atendimento 

telefônico 

(08006457400). 

 

Online 8h/a 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será processual e acontecerá ao longo de todo o processo, com 

base na realização do trabalho final da disciplina e na participação nas atividades 

presenciais e a distância. Ao final, haverá a realização da prova presencial. A 

recuperação será feita ao longo da disciplina, com a recuperação das notas de cada 

atividade.  

Observação: não serão aceitos trabalhos e atividades enviados após a data prevista 

na agenda da disciplina.  

A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio dos seguintes instrumentos de 

registros:  

I) nota da prova escrita de caráter individual e presencial (peso 5)  

II) nota do trabalho individual (peso 2)  

III) nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2):  

IV) nota da autoavaliação do aluno (peso 1)  

Quanto à composição da nota de avaliação do professor da disciplina e do 

tutor serão considerados os seguintes critérios:  
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  participação com regularidade nas atividades presenciais e a distância;  

 desempenho demonstrado na qualidade das produções de acordo com os 

critérios expressos nos enunciados; 

 interação com professores, tutores e colegas;  

 cumprimento dos prazos estabelecidos conforme a agenda da disciplina.  

 
 

 

VIII- BIBLIOGRAFIA 

 
 Bibliografia Básica  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
GIERING. Maria Eduarda(Org.) . Análise e Produção de Textos. São Leopoldo(RS): 
Unisinos, 1999.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
 
Bibliografia Complementar  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 
documentação: referências – elaboração: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  
_____________________________________________. NBR 6028: informação e 
documentação: resumos. Rio de Janeiro, 2003.  
_____________________________________________. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  
_____________________________________________. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos – apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro, 2002.  
 

 

 


