
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EaD: Licenciatura em Letras Italiano 
 
Produção de trabalhos acadêmicos 
Santinho Ferreira de Souza 
 
Ementa 
Leitura em sentido lato. Leitura e Escrita. Texto científico: estrutura, 
normalização, tipos de comunicação científica.  
 
Programa 
Leitura e experiência da produção em leitura. Características da produção 
científica. Ciência como processo de observação e produção reflexiva. Método 
na pesquisa científica. Resumo e fichamento. Estrutura de trabalho científico. 
Estrutura e produção de (sub)projeto de iniciação científica: escrita e 
experiência da produção escrita. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Apresentação oral de produção acadêmica. 
 
Objetivos 

 proceder a registros sistematizados de leitura de textos acadêmicos 

 desenvolver o exercício da escrita e da reescrita de textos acadêmicos 

 identificar diferentes tipos de produção acadêmica 

 fazer uso das normas de apresentação de textos acadêmicos 

 reconhecer a pertinência da leitura e da escrita na universidade. 
 
Metodologia 
O conteúdo programático é apresentado à reflexão no escopo e suporte de 
organização e cumprimento das atividades, seja de leitura, seja de escrita, com 
a compreensão de que prática-teoria-prática se consubstancia na produção do 
conhecimento.  
 
Avaliação 
A avaliação se processa no curso do semestre, com base nos resultados de 
produção escrita, de variadas formas, especialmente por meio de (sub)projeto 
de Iniciação Científica sobre tema de interesse do estudante, desenvolvido em 
quatro versões, distribuídas para cumprimento numa cronologia de quatro 
tempos de trabalho.  
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