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Fale com o presidente

Estagiário da USP ministra curso em Birigui
QUARTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2012

A Faculdade de Birigui recebeu, entre
os dias 3 e 10 de abril, o aluno
Marcos

Rogério

Martins

Costa,

estagiário do Curso de Licenciatura
Plena em Linguística da Faculdade
de Educação da Universidade de São
Paulo (USP).
Marcos

Rogério

foi

ex-aluno

do

Colégio UNIESP de Birigui e, após
contato com o diretor da faculdade, professor Scarpim, e com o coordenador do Curso
de Letras, professor Dr. José Cláudio Ortiz, requereu cumprir uma carga horária de 33
horas de atividades de estágio na Instituição, principalmente no curso de Letras.
O projeto de atividade de estágio desenvolvido pelo estudante tem como título “Os
gêneros do discurso no espaço escolar e universitário: da teoria à prática pedagógica
- questionamentos acerca do discurso do graduando em Letras”. Ele contou com a
orientação do professor Dr. Valdir Heitor Barzotto, responsável pela disciplina de
Metodologia do Ensino de Linguística I da Faculdade de Educação da USP.
O objetivo do estágio é compreender, por meio da observação e da análise do espaço
escolar, como e por que o conceito de gêneros do discurso se encontra difundido no
âmbito da educação e aprendizagem de língua materna. Desta forma, foram realizadas
aulas de observação em sala de aula, bem como um curso de redação acadêmica para
alunos de Letras, Administração, História e Pedagogia da Faculdade de Birigui.
Os seguintes tópicos foram abordados no Curso de Redação Acadêmica:
1) As ferramentas da linguagem (o papel no momento da escritura; construção textual
do enunciado; as microestruturas e as macroestruturas do texto; o que é gênero do
discurso?; o discurso da vida e o discurso da arte)
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2) O discurso acadêmico e seus gêneros (o discurso acadêmico: da forma ao
conteúdo; os gêneros acadêmicos: resenha, resumo, fichamento e artigo científico).
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A UNIESP e stá pre se nte e m 82 m unicípios, se ndo 59 no Estado de São Paulo, 2 no R io de
Jane iro, 1 e m Tocantins, 3 e m Minas Ge rais, 2 na Bahia, 9 no Paraná, 2 e m Santa C atarina,
5 e m Mato Grosso do Sul e 1 na Paraíba. Todas as Instituiçõe s de Ensino Supe rior contam
com suas re spe ctivas m ante ne doras, se gundo os atos autorizativos e x pe didos pe lo
Ministé rio da Educação.

C lique no m apa ao lado nos e stados e m azul e confira onde há um a faculdade da UNIESP!
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