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1. Resumo do curso:  

 Elabore um pequeno resumo do curso. 
O objetivo desta atividade é permitir uma consolidação dos pontos tratados, e uma visão 
de conjunto de todos os tópicos. Para fazer o resumo, releia as fichas das aulas, suas 
anotações e os principais itens da bibliografia tratados no curso. Você pode optar por 
organizar o resumo aula a aula, escrevendo um pouco sobre cada aula, ou por tópicos, 
escrevendo sobre cada tópico abordado (um tópico pode ter sido desenvolvido durante 
mais de uma aula), por exemplo. 

 
2. Análise de tema-chave 
  

 Elabore um debate sobre um ponto de seu interesse tratado no curso, escolhendo entre 
os seguintes grandes temas: 

1.  Gramática Gerativa e Teoria da Linguagem 
2.  Aspectos da Sintaxe do Português Brasileiro 
3.  Gramática e Ensino 

 Para elaborar este debate, você deverá remeter às discussões realizadas em sala, discutir os 
itens pertinentes da bibliografia e oferecer sua própria visão sobre o tema. 

 
3. Principais desafios enfrentados e avanços obtidos:  

 Como você avalia o seu aproveitamento do curso? Considere sua frequência às aulas, 
sua dedicação à leitura, e sua participação nos espaços de debate. Procure refletir 
particularmente sobre as dificuldades que eventualmente tenha enfrentado, e sobre os 
progressos que eventualmente julgue ter obtido nos temas tratados no curso.  

 Se tiver observado muitas dificuldades, procure apontar caminhos pelos quais você 
procuraria enfrentá-las no futuro. 

 Reflita sobre a relevância da disciplina na sua formação (indique neste ponto sua área 
de habilitação e seus objetivos profissionais, caso já os tenha traçados). 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DA ATIVIDADE 

(i) O trabalho deverá ser enviado pela plataforma Moodle; 
(ii) O trabalho deverá ser enviado sob forma de um arquivo PDF; nomeado segundo o seguinte 

esquema: 
FLC0277_NomeCompletoSemEspacosOuCaracteresDeAcento_NumeroUSP.pdf 

(iii) Trabalhos entregues em qualquer outra condição (i.e., por email, impressos, em outros 
formatos de arquivo, ou que não sigam essa forma de nomeação) não serão avaliados.  


