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(Sistema de avaliação - atividade 1)

1. Introdução
No decorrer do desenvolvimento da disciplina, os alunos deverão elaborar
papers individuais e entregá-los ao professor no início de cada aula.
Para cada aula, o aluno deverá preparar um único paper, cujo conteúdo terá
como base os textos indicados para a respectiva aula.
A elaboração dos papers é atividade obrigatória, assim sendo, ela faz parte do
sistema de avaliação do desempenho do aluno na disciplina.
2. Objetivos
A referida atividade tem como objetivos:
a) aperfeiçoar a capacidade de síntese, a partir das leituras sistemáticas;
b) exercitar a habilidade de analisar textos e de levantar questões pertinentes
sobre os temas estudados.
3. Conteúdo
Os papers serão compostos de duas partes. Na primeira (síntese), o aluno deverá
sintetizar os textos lidos, apresentando apenas a essência de cada um deles, todavia
demonstrando que percebeu o encadeamento lógico e o “fio condutor” subjacente ao
conjunto de textos indicados para cada aula. A síntese deve, necessariamente, fazer
referência clara a todos os textos indicados para a aula. Na segunda (análise), o aluno
deverá comentar os textos, destacando os aspectos que julgou mais importantes e,
eventualmente levantando novas questões sobre os temas abordados.
4. Forma
O paper deverá ser apresentado em 3 páginas. Cada parte citada acima (síntese e
questões), deve representar exatamente 50% do paper, ou seja, uma página e meia.
Seguem, abaixo, normas de formatação detalhadas:
a) letra times New Roman, tamanho 12;
b) espaço entre linhas 1,5;
c) texto impresso; não serão aceitos textos remetidos pela Internet.
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