
 
 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR – PCC 
 

PRÁTICA DE CORREÇÃO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 
Orientadores:    Prof. Dr. Leosmar Aparecido da Silva (Matrícula Siape: 1703012) 
   
Vagas: 15 
Horas previstas: 100 horas 
 
 
Justificativa:  
Este projeto de Prática como Componente Curricular da Faculdade de Letras da UFG se justifica pela 
necessidade de orientar os alunos, na prática, com base numa perspectiva enunciativa de língua, como 
proceder para fazer a correção de um texto, seja ele acadêmico ou não. 
 
 
Objetivo geral:  
Este projeto de Prática como componente Curricular da Faculdade de Letras da UFG pretende levar 
alunos desta Unidade a exercer uma de suas funções quando se tornarem professores que é corrigir 
textos de qualquer gênero com base em parâmetros linguísticos. 
 
 
Específicos: 
* esclarecer o que é uma perspectiva enunciativa/interativa de língua; 
* contribuir, na prática, para a formação integral do aluno de licenciatura, já que o seu currículo não 
conta com uma disciplina de revisão de textos; 
* orientar o aluno para que realize uma prática de correção que seja dialógica e interativa; 
* analisar diferentes modelos de correção de textos;  
* sanar algumas dúvidas e inseguranças surgidas no momento da correção. 
 
 
Metodologia:  
* Desenvolvimento de uma oficina online de correção de textos; 
* Nessa oficina, faremos a correção conjunta de redações escolares e de textos acadêmicos; 
* Como tarefa, os alunos, em duplas, farão a correção de uma redação escolar numa perspectiva 
enunciativa e deverão apresentá-la para todo o grupo. 
* Todos juntos ajudarão a refinar a correção.  
* Os resultados finais serão apresentados por meio de relatório ao professor responsável pela PCC.  
* A oficina será realizada pelo Google Meet. 
 
Cronograma: 
 
Inscrições com o orientador do projeto De 21 a 25 de setembro de 2020 
Oficina 25 de novembro de 2020 
Último prazo para os alunos entregarem o 
relatório final  

21 de dezembro de 2020. Enviar como 
compartilhamento pelo Google Documentos 

Goiânia, 08 de setembro de 2020.  
Prof. Dr. Leosmar aparecido da Silva. (leosmarsilva@hotmail.com / silva515@ufg.br) 


