Prof ª. Thais Pio
Aprofundamento em redação
Maio – 1º semestre

Abril
• 28:

Teoria dos gêneros discursivos: UNICAMP (I): apresentação do curso. Referências
bibliográficas. Aspectos fundamentais dos gêneros textuais. Editorial e artigo de opinião.

Maio
• 05 :

Dissertação (I) – Fundamentos do gênero: funções do gênero dissertativo. Noção de
“tema", "delimitação temática", "tese" e "argumentação".

• 12 :

Dissertação (II) – Coletânea e paragrafação: estratégias de abordagem de coletânea.
O parágrafo de introdução: elementos estruturais.

• 19:

Abordagem temática: Feminismo e representatividade. A história do Feminismo. Representação teórica [Simone de Beauvoir]. As atuais demandas do Feminismo.

• 25 :

Dissertação (III) – Paragrafação: o parágrafo de desenvolvimento: “tópico frasal" e
"desenvolvimento de tópico frasal". O parágrafo de conclusão: estratégias de composição.

Junho
• 02 :

Dissertação (IV) – Lateralidade argumentativa: estratrégias de argumentação: "lateral
favorável", "lateral desfavorável" e "multilateral".

• 04:

Abordagem temática: Escola e Estado. Modelos escolares e o fracasso escolar.
Formação da escola brasileira. [Émile Durkheim] e [Pierre Bourdieu].

• 09:

Coesão textual (I) – Fundamentos: fundamentos da coesão textual: os tipos de coesão.
Coesão referencial por remissivas gramaticais e lexicais.

• 16:

Coesão textual (II) – Fundamentos: coesão sequencial frástica: estudo das relações
entre pe-ríodos, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas e pronomes
relativos.

• 18:

Abordagem temática: "Democracia e representatividade" (parte II –“Corrupção e
crise de representatividade"): A representatividade política, o financiamento de
campanha política. O aparelhamento do Estado e a corrupção.

• 23:

Banca Vunesp/Vocabulário: adequação ao campo semântico e poder expressivo.
Seleção.

• 30 :

Abordagem temática: Cultura e etnocentrismo. Formação da identidade nacional.
[Marilena Chauí] [Terry Eagleton] [Sérgio Buarque de Holanda]

Julho
• 07:

Abordagem temática (I): trabalho e condição humana [Hannah Arendt]. O atual
cenário da empregabilidade / perspectivas para o trabalho.

AVISO
Após o recesso de julho, os alunos que estiverem matriculados na Turma de Maio deverão
assistir às aulas com os alunos das turmas de Extensivo, às quartas-feiras (18h20 às 21h40) ou às
sextas-feiras (14h30 às 17h50).

Av. Paulista, 2001 – Cj 1720
contato@excellentia.me
(11) 3257-1812

Dias de aula

Recesso

Feriados

Reposição (14h30)

Horários:
• Quinta-feira: das 14h30 às 17h50
• Sábado: das 14h30 às 16h30 (não haverá produção textual em sala de aula)

