
 

 

 

 
 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
  

PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: 
 

PRÁTICA DE ESCRITA DE TEXTOS ACADÊMICOS EM PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS. 
 
OBS.: Serão aceitas as inscrições somente de alunos SURDOS que tenham sido aprovados na disciplina de Língua 
Portuguesa 2 dos cursos de Letras: Libras ou Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português da FL/UFG. 
VAGAS: 8. 
 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Layane Rodrigues de Lima 

CONTATO: layanel@gmail.com 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

ANO: 2019 

JUSTIFICATIVA: 

         A trajetória educacional das pessoas surdas no Brasil vem marcada, muitas vezes, de defasagens escolares 

ocasionadas pelo uso de metodologias de ensino inadequadas às suas especificidades linguísticas e culturais. Como 

ressaltam Salles et al (2004), a grande maioria da população surda que frequenta as universidades brasileiras é incapaz 

de lidar com o português escrito de modo efetivo assim como os seus pares não-surdos. Essa realidade complexa é 

identificada também entre muitos estudantes surdos que frequentam os cursos de Letras: Libras (LL) e de Letras: 

Tradução e Interpretação em Libras/Português (LT) da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

       Diante de tal cenário, este projeto visa contribuir para a melhoria do processo de escrita do português, o qual se 

configura como uma segunda língua para o surdo, em geral, usuário da Língua Brasileira de Sinais como primeira 

língua. Apesar de os cursos LL e LT oferecerem no primeiro ano duas disciplinas de Língua Portuguesa, nota-se ainda 

a necessidade de aperfeiçoamento da escrita acadêmica, uma vez que muitos estudantes surdos apresentam leitura e 

escrita inferiores ao que se exige de um estudante universitário, o que prejudica o desenvolvimento deles nos demais 

anos do curso e, em especial, na escrita do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 
OBJETIVO: 
 Aperfeiçoar a escrita de textos acadêmicos.  
 

CONTEÚDOS: 

1. Leitura de textos acadêmicos. 

2. Análise e prática de fichamentos e de resumos. 

 

METODOLOGIA: 

O projeto tem como eixo metodológico a abordagem qualitativa, pois o objetivo é aperfeiçoar a escrita de cada 

estudante, a qual será realizada por meio dos processos de: leitura, fichamento e resumo de textos previamente 

selecionados pela professora-orientadora. 

Assim, as etapas de desenvolvimento do projeto constarão de duas partes: 

1. Leitura e fichamento de textos (40 horas). 

2. Elaboração de resumo dos textos fichados (60 horas). 
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De forma resumida, a seguir, ilustramos as etapas de desenvolvimento do projeto de escrita de textos acadêmicos: 

 

 

AVALIAÇÃO 

Avaliação holística: contínua e formativa. Será analisado o processo de dedicação na realização das 

atividades do projeto.  

Para aprovação, os alunos deverão elaborar (ou reescrever), no mínimo, um texto acadêmico por semana, 

considerando os meses de abril, maio e junho, para o primeiro semestre, e os meses de agosto (a partir da segunda 

quinzena), setembro, outubro e novembro (somente a primeira quinzena), para o segundo semestre do ano de 2019.  

A entrega dos textos deverá ser realizada sempre às quartas-feiras e diretamente para a professora-orientadora 

(sala 27 ou por e-mail: layanel@gmail.com).  

O aluno poderá solicitar atendimento presencial com a professora-orientadora mediante combinação prévia, nas 

quartas-feiras, das 16:00 às 18:00, na sala 27. 
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