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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR – 2021.1 
 

 
Título do projeto: Linguística e divulgação científica: caminhos para uma prática 

social 

 
Professor responsável: Marco Antonio Almeida Ruiz 
 
Vagas: 16 
 
Horas previstas: 50 horas 
 
Justificativa 
 
Este projeto de Prática como Componente Curricular da Faculdade de Letras da UFG se 

justifica pela necessidade de divulgar e problematizar a ciência linguística para além dos 

muros da universidade. Assim, trata-se de produzir e difundir conteúdos científicos de 

qualidade por meio de uma linguagem menos especializada, mais interativa e inclusiva, 

pensando na popularização de temas principais do campo, tais como: língua, linguagem, 

escrita, fala, texto, discurso, entre outros.  

 
Objetivo geral 
 
Este projeto de Prática como Componente Curricular tem como objetivo geral promover 

a popularização da linguística no/do Brasil para toda a comunidade, universitária ou 

não, ampliando as discussões acerca de temáticas importantes e que fazem parte de 

nossa formação social.  

 
Específicos 
 

1. Divulgar a linguística para toda a comunidade em forma de podcasts e/ou vídeos 

curtos e interativos que contemplem diferentes conceitos e/ou noções teóricas; 
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2. Contribuir na prática para a formação integral do/a aluno/a tanto das 

licenciaturas, quanto do bacharelado, fomentando as discussões acerca da 

produção e divulgação científica; 

3. Pensar a divulgação científica no âmbito da ciência linguística; 

4. Proporcionar maior contato com novas materialidades digitais na construção e 

divulgação de textos científicos; 

5. Instigar os/as alunos/as a trabalharem com diferentes materialidades e 

plataformas digitais, a fim de buscarem novas ferramentas para a divulgação de 

conhecimentos científicos, sem vulgarizá-los; 

6. Auxiliar o/a aluno/a na elaboração e produção dos conteúdos para, 

posteriormente, a divulgação de material audiovisual em diferentes plataformas 

digitais. 

 
Metodologia 
 
- As atividades desta prática serão compostas por encontros virtuais síncronos de 

discussão sobre os principais conceitos e noções da linguística para, posteriormente, 

pensá-los e divulgá-los a toda comunidade com uma linguagem menos técnica e 

especializada. Trata-se, com isso, de divulgar e de difundir o conhecimento na área da 

linguística sem banalizá-lo, por meio de materiais virtuais audiovisuais, promovendo 

com qualidade acesso amplo a todos os interessados.  

- As leituras serão programadas e orientadas para acontecerem de modo assíncrono.  

- Os/as alunos/as, em duplas ou trios, produzirão podcasts e/ou vídeos curtos que 

conterão, brevemente, algumas das principais noções da linguística. Para tal produção, 

os encontros contarão com orientação sobre os métodos e práticas da produção 

científica e de sua divulgação no/pelo digital. Por fim, os resultados serão apresentados 

por meio de relatório ao professor responsável, assim como a possibilidade de divulgar 

os produtos finais em plataformas e/ou redes sociais.  

- Os encontros síncronos serão realizados pelo Google Meet. 
 
Avaliação 
 
Os/as alunos/as serão avaliados constantemente, em todos os encontros, por meio de sua 

participação e empenho nas atividades realizadas. Além disso, o produto final – 

podscasts e/ou vídeos curtos – desta prática será pontuado, assim como o relatório 
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produzido por cada equipe, contendo a descrição do percurso realizado para a sua 

produção. 

  

Cronograma: 
 
Os encontros síncronos acontecerão às terças-feiras, em dias determinados, das 17:00 às 

18:30. 

Inscrições pelo e-mail 

marcoalmeida@ufg.br 

17 a 23 de agosto de 2021 

Encontros síncronos 14/09; 21/09; 28/09; 05/10; 19/10 e 26/10 

Entrega do relatório final por e-mail 05/11 
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