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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO 

DE CURSO DO ANO DE 2021 

DA FACULDADE DE LETRAS DA UFG 

 

Prezados/as colegas, 

          

Para realizar a inscrição no Seminário de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade 

de Letras/2021, que ocorrerá entre os dias 04 a 06 de abril de 2022, 

 

a) observem as orientações constantes do quadro 1, sobre a formatação do resumo; 

b) preencham o quadro 2, conforme o modelo (título, nome do/a orientando/a, nome do/a orientador/a, 

resumo, palavras-chave, nome do/a leitor/a crítico/a ou da banca de defesa de monografia com a 

indicação da instituição do/a leitor/a e da banca). 

c) reproduzam o quadro, caso tenham mais orientandos. 

 

As informações devem ser enviadas para o e-mail: tcc.letras.ufg@gmail.com   

 

Quadro 1: orientações sobre a formatação do resumo 

● 1ª linha: título do TCC (só a letra inicial com letra maiúscula); 
● 2ª linha: nome do/a autor/a (último sobrenome todo em maiúscula) + a indicação do nível e a 

instituição. Assim: (G/UFG); 
● 3ª linha: nome do/a Professor/a Orientador/a (último sobrenome todo em maiúscula) + a 

indicação “D”, de docente, e a instituição. Assim: (D/UFG); 
● 4ª linha e seguintes: resumo de acordo com as normas a seguir. 

 

O resumo deve conter a apresentação do objeto de estudo, objetivos, fundamentação teórica e 

resultados. 

 

✔ Número de palavras: mínimo de 200 e máximo de 300. 

✔ Programa: Word for Windows. 

✔ Tipo de fonte: Times New Roman, tamanho 12. 

✔ Espaçamento entrelinhas: simples. 

✔ Paragrafação: alinhamento justificado, sem recuo de parágrafos.  

✔ Deixar uma linha de espaço entre a identificação e o texto; 

✔ Destaques em itálico.  
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Quadro 2: inscrição dos Trabalhos de Conclusão de Curso no SATCC/2021  

 1.  

Modelo dialogal da argumentação e a gestão do desacordo nas redes sociais: 

 fake news e a potencialização do dissenso 

 

Bruna Agapito de Oliveira (G/UFG) 

Orientador: Rubens Damasceno-Morais (D/UFG) 

 

Objetiva-se, por meio do Modelo Dialogal da Argumentação (PLANTIN, 2008,2011, 2016), investigar a 

forma como pontos de vista antagônicos são construídos a partir de uma mesma questão argumentativa 

em uma situação concreta de interação. Além disso, será analisado o jogo argumentativo entre a troca 

dos papéis actanciais entre interactantes de plataforma digital. Na perspectiva dialogal o foco é 

compreender a forma como se realiza a gestão do (des)acordo por meio da contraposição entre discurso 

e contradiscurso. No atual contexto de interação propiciado pelas plataformas online, as redes sociais 

apresentam-se como ferramentas democráticas e de fácil acesso (MARCUSCHI, 2010). Por este motivo 

têm-se tornado palco para a espetacularização da polêmica (AMOSSY, 2017) e terreno fértil para a 

disseminação de fake news (ELLISON & BOYD, 2013). Por meio da análise qualitativa dos dados 

(SALOMON, 2014), este estudo irá dispor do recorte de uma situação concreta de estase em interação 

argumentativa extraídas da plataforma Facebook. Pretende-se com este estudo mostrar, a partir dos 

preceitos da Teoria Dialogal, a forma como os discursos são construídos para defender um ponto de vista 

acerca de uma mesma situação. A partir desse ponto, este trabalho chega ao final discutindo acerca de 

alguns dos recursos retóricos (PERELMAN & OLBRECHSTS-TYTECA, 2014) responsáveis por potencializar o 

dissenso em uma situação argumentativa advinda de plataformas digitais.   

Palavras-chave: Argumentação. Redes sociais. Fake News.  

 

HÁ ALGUMA SOLICITAÇÃO QUANTO AO DIA E AO HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO DENTRO DO PERÍODO 

DO SEMINÁRIO? ESPECIFIQUE. 

__________________________________________________________________________ 

 

LEITOR/A CRÍTICO/A: 

 

NOME:_________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO:__________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________ 

 

OU 

 

BANCA DE BACHARELADO: 

 

MEMBRO 1:____________________________________________ 

INSTITUIÇÃO /E-MAIL:__________________________________ 

MEMBRO 2:____________________________________________ 

INSTITUIÇÃO/E-MAIL:__________________________________ 

DATA DA BANCA:______________________________________ 

LINK (caso a defesa seja remota):____________________________ 

 


