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2. EMENTA

Aperfeiçoamento das habilidades lingüísticas usando diferentes registros da escrita na abordagem de temas
gerais e com ênfase nos contextos profissionais e acadêmicos.
2.1 PCC




Para alunos de licenciatura: Relatório crítico sobre observação de aulas de língua alemã, em qual se
discuta a identificação dos registros de escrita e das possibilidades de tratamento a ser concedido
em situações de pluralidade lingüística em ambientes reais de ensino.
Para alunos de bacharelado: Análise crítica do uso da língua alemã em ambientes virtuais
relacionados à área de Letras por intermédio de formação de grupos de discussão para o
desenvolvimento de espírito crítico relativamente às modalidades da língua alemã na forma escrita.

3. OBJETIVO

Ampliar as habilidades lingüísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a comunicação escrita
através da compreensão e produção, em língua alemã, de textos argumentativos sobre assuntos gerais e
ampliar essas habilidades para assuntos acadêmicos.
3.1 Objetivo Específico





Ampliar a compreensão e produção escritas de textos argumentativos usados em situações variadas,
bem como em situações acadêmicas (por exemplo: resumo, resenha, posicionamento analítico e
crítico).
Ampliar a compreensão de textos escritos argumentativos de elaboração léxico-gramatical e retórica
mais complexa.
Ampliar a produção escrita de textos argumentativos mais complexos no que tange às estruturas
lexico-gramatical e retórica.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO





Trabalho de compreensão e produção de textos escritos envolvendo as organizações retóricas mais
complexas de causa-efeito, comparação-contraste, pró-contra.
Trabalho de compreensão e produção de textos sobre problemas contemporâneos onde o autor
adota e defende determinado ponto de vista.
Trabalho com aspectos envolvidos na produção de um texto acadêmico: introdução,
desenvolvimento, conclusão; parágrafo, tópico frasal, encadeamento discursivo.
Suporte Lingüístico:
 Registro acadêmico
 Amarradores coesivos e conectivos textuais: revisão e fixação
 Palavras e frases de transição: revisão e fixação
 Relações adversativas
 Concordância nominal e verbal: revisão e fixação

 Discurso indireto: revisão e fixação
Suporte Estratégico:
 Aprimoramento das estratégias de produção escrita elaborada: planejar o conteúdo e a estrutura
do texto, planejar a organização retórica do texto, preparar um esboço, fazer um rascunho,
revisar com o colega, revisar conteúdo e forma, reescrever, e preparar a cópia final.
 Aprimoramento das estratégias de compreensão escrita elaborada: reconhecer idéias principais,
construir inferências, distinguir idéias principais de detalhes, resumir, reagir criticamente ao
conteúdo do texto.
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