EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Projeto: A prova de redação do ENEM: análise da produção escrita de alunos do
Ensino Médio
Orientação: Prof.ª Dr.ª Eliane Feitoza Oliveira
Descrição: Este projeto tem o objetivo de analisar a produção escrita dos alunos do
Ensino Médio de uma escola da rede particular da cidade de Três Corações, tendo como
pano de fundo as cinco competências avaliadas na prova de redação do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). Tendo em vista que esse exame tem contribuído, entre
outros aspectos, para novas reflexões e práticas de ensino de leitura e produção textual,
a proposta central deste projeto é a de fomentar essas reflexões, a partir da análise sobre
como esses alunos textualizam as competências avaliadas nessa prova, a fim de que
possam servir como indicador para o corpo docente da referida escola focalizar e/ou
redirecionar esforços e potencializar o que já é positivo no desempenho escrito dos
alunos. Para tal, recolheremos, num primeiro momento, as produções escritas dos
alunos, a fim de compor um banco de dados e, posteriormente, formar um corpus de
análise. Como a proposta de redação do ENEM é a escrita de um texto dissertativo,
priorizaremos a recolha de textos dissertativo-argumentativos. No que tange ao escopo
teórico, lançaremos mão de teorias que tematizam não apenas os aspectos
composicionais dos gêneros do discurso, mas, também, estudos que nos fornecem
parâmetros para analisar os elementos linguístico-discursivos do texto dissertativoargumentativo, bem como os conhecimentos que são acionados no processo de escrita
desse tipo de texto, considerando o contexto de produção.
Perfil do bolsista:
- interassado (a) em: ENEM; prova de redação do ENEM e seus critérios de avaliação,
gêneros dissertativo-argumentativos, aspectos linguístico-discursivos dos gêneros,
condições de produção do discurso.
- graduando(a) do curso de Letras EaD e/ou dos cursos de Direito, Pedagogia e Serviço
Social (que estejam, no mínimo, no 4º período).
Inscrições: enviar currículo vitae ou lattes e carta de intenção para o e-mail
eliane.oliveira@unincor.edu.br até 10 de novembro de 2016. As entrevistas serão
agendadas via e-mail.
Observação: a carta de intenção deve justificar o interesse pelo projeto.

