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Disciplina: Orientação Monográfica em Francês 11 I Código: HE 875
I Turma: 8
(X) semestral
Natureza:
( ) anual
Carga horária:
aulas teóricas: 00
aulas práticas: 02
estágio: ............ .. ...
Total: 30
Créditos: 01
Pré-requisito: não tem
Co-requisito : ........... .. ....... ........ .. ... .......... .. ........... ...... ... .... ....... ...... ..... ...... .. .. ... ..... .....
OBJETIVO:
Orientar os alunos no desenvolvimento de um pro 'eto de pesquisa em estudos lin üísticos.
EMENTA
1. Elaboração de um projeto dentro de uma das ênfases:
a) Estudos da tradução ;
b) Estudos lingüísticos;
c) Estudos literários.
PROGRAMA:
Estudo de textos relativos a técnicas de pesquisa científica .
Pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo específico relativo ao tema do projeto.
Desenvolvimento do projeto de pesquisa monográfica elaborado na disciplina de Orientação
Monográfica I.
PROCEDIMENTOS DI DA TICOS:
Encontros periódicos para orientar os alunos no desenvolvimento do projeto de monografia ,
abrangendo:
1. orientação aos alunos sobre delimitação do foco da pesquisa a ser desenvolvida ;
2. discussão de textos relativos a técnicas de pesquisa científica e ao conteúdo específico dos
estudos lingüísticos;
3. elaboração de resenhas ;
4. avaliação contínua dos trabalhos produzido pelos alunos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Apresenta ão, ao final do semestre, das mono rafias desenvolvida .
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Normas para apresentação de trabalhos. Curitiba: Editora UFPR, 1996.
Bibliografia específica para embasamento teórico do assunto a ser desenvolvido
em seus res ectivos pro'etos de
Validade : 2° Semestre

Ano : 2007

Professor: Eduardo Nadalin
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