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Ementa

1. características da linguagem e estrutura do texto acadêmico
geral.

2. TiDOS de texto acadêmico Jrronografias, relatórios de oeSCTUisa,
artigos, teses, dissertacoes) . SeueJbancas e dj ferenct;ts das
textos nos sistemas universitários brasileiro e alemão.
3. leitura do texto acadêmico em alanao scbre tema relacionado
à área de língua ou literatura alemã.

4. Orientacão fundamental oara a produção de un texto acadêmico
de extensão média em língua
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Programa

I: ~~~dade tipológica do texto acadêmico em língua alemã: aspectos formais e
lmgllisticos;
2. Artigo, ensaio: leitura de artigos e ensaios relacionados à área de língua ou
literatura alemã;

3. Relatório de pesquisa: leitura de relatórios de pesquisa relacionados à área de
língua ou literatura alemã;
4 . Dissertação e tese: levantamento de diferenças entre o tipo textual brasileiro e o
alemão; diferenças estruturais;

5. Monografia: leitura de uma monografia relacionada à área de língua ou
literatura alemã;

6. Produção de monografia sobre tema relacionado à área de língua ou literatura
alemã;

Procedi.n:Jelltos -didáticos

I. Aula expositiva;
2. Leitura de textos acadêmicos;
3. Análise de .textos acadêmicos;
4. Produção de texto acadêmico.
Objetivos

·1~

'
O aluno deverá ser capaz de identificar as características formais e
lingüísticas dos ~pos de texto constantes do programa, bem como produzir ~a
monografia relacionada a algum tema da área de língua ou literatura alema,
seguindo as nonnas defmidas na tipologia.

Referências bibliográficas
KORMANN, H. & H.: Sachtexte und Bel/etristik mit Fragen und Übungen zu den
Texten Langenscheidts Sprach-1//ustrierte, H. , 1992.
Coletânea de textos avulsos selecionados e compilados pelo professor a partir de
publicações em anais de congressos de língua e literatura alemã, bem como em
periódicos da área específica.
Avaliação
Produção de monografia: serão observados a adequação lingüística e fonnal
do texto produzido à tipologia em questão.
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