UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTODE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS
COORDENADORIA DA ÁREA DE INGLES

PROGRAMA

IDENTIFICAÇÃO

Código e nome da disciplina: LLE 5017 - Pesquisa Dirigida em Língua Inglesa Vll
Cursos: Licenciatura e Bacharelado em Língua Inglesa e Literatura de Língua Inglesa

Carga horária:60 horas/aula
EMENTA

Sistematização de estratégias de redação de trabalho científico em língua inglesa

OBJETIVOS

Aprimorar a habilidade de produção textual acadêmica em nível avançado, a partir de leituras
orientadas e familiarização com as diretrizes básicas e procedimentos que auxiliarão o aluno a
elaborar trabalhos científicos em língua inglesa.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

q.

Campos\ng and revising: generating ideal and sketching a plana roughing out an initial draftl
making global revisionsl revising and editing sentencesl proofreading final draft.
2. Research cuide: conducting researchl reading criticallyl taking notesl writingthe research papers
using the MLA/APA system for documenting sources.
3. Special

types

of writing:

wr7f/ng argumenfs,

wr7f/ng abouf //ferafure.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Hacker, Diana. (1998) The Bedford har?(ibook ãorwr7fers. Boston: St. Martin's
press

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

By\een, E. (\ 90eà. Looking ahead: Developing skills for academia writing. Bastar.
Heinle & Heinle and ITP
Clanchy, J. and Ballard B. (1994). How to wrffe essays. London: Longman.
Goatly, A. (2000). Cr7f/ca/ real/ng and wrft/ng, New York: Routledge.
McDonough, J. & McDonough, S. (1997). Research mefhods for Eng//sh /anguage
feachers. London: Arnold.
Wray, A. et a\. (\ 998). Projecta in linguistics. A practical guide to researching
/anguage. London: Arnold and Oxford University Press

Nota
Conforme as Normas para o Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Letras, no início
da 7' fase, o aluno deverá contactar imediatamenteseu orientador para que, no segundo bimestre.
possam trabalhar juntos na execução do Projeto de Trabalho de Conclusão, o qual deverá estar
pronto no final do semestre. Esse projeto receberá uma nota do orientador, a qual será passada ao
professor da disciplina Pesquisa Dirigida em Língua Inglesa Vll

