
Curso de extensão 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS  MÓDULO II 

Professora: Osilene Cruz 
Carga Horária Total: 30h – módulo I 
Período do curso: 16 de agosto a 18 de outubro – curso semi-presencial 
Dia da semana: 4ª feira 
Horário: das 14h30min às 17h30min  
Local: INES (sala a ser definida) 
Datas do curso: 
 

Encontros presenciais  16, 30/08;   06, 13 e 20/09;    04 e 11/10 

Atividades a distância 23/08; 27/09; 18/10 

 
Público-alvo: graduandos, pós-graduandos e profissionais do INES com curso 
superior completo 
Vagas: 20 (prioridade para candidatos surdos que cumprirem os requisitos*) 
 
Objetivo do curso:  
Este curso tem como objetivo promover o desenvolvimento de habilidades de leitura 
e escrita acadêmica com base em textos autênticos. Para isso, serão abordados os 
gêneros: resumo e resenha, monografia, dissertação, tese e artigo científico, 
mostrando algumas das diferenças estruturais e linguísticas entre esses gêneros 
textuais. O aluno também poderá ampliar seu vocabulário em Língua Portuguesa e 
produzir textos acadêmicos com mais sucesso. 
 
Participantes surdos terão prioridade nas atividades de leitura e produção 
textual  
 
Ementa do curso: Significados explícitos e implícitos no texto; Características da 
linguagem acadêmica: particularidades léxico-gramaticais e semânticas; Dimensão 
sintática da LP e da LIBRAS; Estratégias de produção textual: enfoque em 
pronomes anafóricos, emprego de acento grave (crase), pontuação e outros 
aspectos gramaticais pertinentes; Análise de trabalhos acadêmicos: monografia, 
dissertação, tese, artigo...; Elaboração de capítulo de trabalho acadêmico. 
  
Certificado: frequência (e participação) igual ou superior a 75% das aulas e 
realização do trabalho final do curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encaminhamentos: 
1. Apresentação da proposta de curso junto ao DDHCT/DIESP 
2. Divulgação no site do INES (texto neste documento) 
3. Formulário de inscrição (o mesmo do módulo I) 
4. As inscrições serão feitas pelo Google 
5. A relação de documentos deverá ser enviada para 

osilenesacruz@gmail.com  
 

 Identidade e CPF 

 Comprovante de residência  

 Comprovante de escolaridade 

 Comprovante de matrícula para graduandos e pós-graduandos 

 Diploma de graduação para graduados 

 Servidores do INES deverão anexar também um comprovante de 
vínculo com a instituição 

 
6. Seleção por ordem de inscrição e em seguida: surdos e documentação 

ok 
 

7. Cronograma  
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS  
MÓDULO II 

Divulgação 02 a 04 de agosto (site e 
impresso) 

Inscrições online  07 e 08 de agosto 

Divulgação dos inscritos 10 de agosto 

Matrícula (envio de documentos) 11 de agosto 

Divulgação dos matriculados 14 de agosto 

Início das aulas 16 de agosto, às 14h30min 
 
 


