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Ementa: 

Aprofundamento teórico-prático sobre determinado domínio do conhecimento. Sistematização e complementação dos estudos propostos 
nas disciplinas e atividades cursadas. 

 

Objetivos: 

• Aprofundar estudos acerca das abordagens epistemológicas e metodológicas relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa, 
formação de professores e documentos curriculares que tangeciam o ensino da língua; 

• Reletir acerca do pensamento do teórico russo Mikhail Bakhtin e seu Círculo, bem como de teóricos brasileiros que tematizam 
a língua(gem) como interação verbal, em interface com as questões que perpassam o ensino da Língua Portuguesa no Brasil; 

• Promover a inter-relação entre os referenciais estudados e respectivos projetos de pesquisa, no sentido de sua reflexão e 
problematização; 

• Realizar levantamento de pesquisas acadêmicas acerca do ensino da língua(gem), no sentido da aproximação com as 
respectivas temáticas de pesquisa; 

 

Metodologia: 

• Leituras individuais e coletivas das obras dos autores, objetivando reflexões, discussões e aprofundamentoteórico; 

• Encontros sistemáticos de orientação  e participação em Grupo de pesquisa, visando reflexão sobre os conceitos trazidos 
pelos autores e respectivos projetos de pesquisa; 

• Realização de levantamento de pesquisas que dialogam com o ensino da Língua Portuguesa, com fichamentos das leituras 
realizadas. 

 

Avaliação: 

• Avaliação processual e permanente, no que tange à participação, aprofundamento teórico, envolvimento e cumprimento 
das atividades propostas, quais sejam: a) leitura e fichamento de textos; c) participação de debates e Grupo de pesquisa; 
d) levantamento de pesquisas relacionadas aos aspectos epistemológicos e metodológicos do Projeto de Pesquisa; e) 
reelaboração do Projeto de Pesquisa em diálogo com as teorizações estudadas. 
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