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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 013 
Oficina de leitura e produção textual obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

40 horas não 

EMENTA 

Produção de textos argumentativo, descritivo e narrativo. Noção de texto; 
discurso, enunciação e delimitação temática. Produção de documentos 
científicos. 

 OBJETIVO GERAL 

Promover ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades para a 
elaboração autônoma da leitura e da escrita do texto no âmbito de sua área de 
trabalho. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover o estudo e discussão sobre a aplicabilidade da comunicação 
na vida humana; 

• Criar rotinas de escrita que favoreçam o desempenho do educando; 

METODOLOGIA 
 

· Exercícios práticos de produção de textos orais e escritos; 

· Estudos aplicados: projeção de fitas, dinâmicas de escrita, ciclo de 

debates. 

· Estudo em grupo e individual. 

· Resenhas orais e escritas das obras e textos lidos. 

· Seminários temáticos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Leitura da obra O que é Leitura de Maria Helena Martins e apresentação de 

resenhas orais. 

Leitura da obra As formas de silêncio de Eni Puccinelli. 

Leitura completa de uma obra pertinente ao curso. 
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Estudo da primeira e segunda parte da obra História da loucura de Michel 

Foucault; 

Produção de resenha crítico-informativa sobre os capítulos estudados; 

Estudo da terceira parte da obra em  questão para realização do seminário de 

leitura; 

Leitura de outras obras de livre escolha do estudante; 

Apresentação das obras em sala e discussão crítica; 

Produção de discurso oral. 
 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação pretendida será processual, observando-se compreensão, 

interesse e desempenho do aluno nos trabalhos propostos e aulas 

apresentadas. 

Avaliação escrita individual. 

Seminários e rodas de conversa. 

Debates. 

Produção textual individual e coletiva. 

Elaboração de resenhas. 

Produção de uma revista em sala com conteúdos do curso de Psicologia. 

Apresentação e socialização da revista. 
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