
Como utilizar as monitorias:

1) Escolha previamente o texto que você quer
trabalhar no atendimento.

2) Selecione, no texto, dois ou três aspectos (ou
partes) que você deseja discutir e melhorar
durante a sessão. Por exemplo: a organização
dos parágrafos, a construção da introdução, o
uso mais formal da língua etc.

3) Envie um e-mail para o endereço indicado no
verso deste folder, de acordo com a língua de
escrita do texto, e agende seu horário com
antecedência (consulte o quadro de horários).

4) Compareça à sessão no dia marcado, com
alguns minutos de antecedência.

5) Você deverá trazer o texto para o
atendimento.

6) Você será atendido em uma sessão de
aproximadamente 25 minutos, em que o
monitor avaliará seu texto sob diferentes
aspectos (com foco nos pontos escolhidos por
você), indicando maneiras de aprimorar sua
escrita.

7) Caso precise, você pode voltar a fazer mais
sessões, sempre gratuitamente.

* Atendendo ao que proposto pelo reitor da
USP, os atendimentos ocorrerão por Skype ou
Google Meet.

Horários 2021 - 2º Semestre

FRANCÊS: apenas com agendamento prévio
Para alunos da habilitação Francês e de pós-
graduação da USP.
Horários flexíveis.

INGLÊS: apenas com agendamento prévio
Para alunos da habilitação Inglês e alunos de
pós-graduação da USP:

Segunda-feira: 13h30 às 14h30/ 17h30 às

18h30/  19h às 20h30.

Terça-feira: 13h às 15h/ 17h às 18h

Quarta-feira: 14h às 15h/ 17h às 18h

Sexta-feira: 10h às 12h/ 18h às 20h

PORTUGUÊS: apenas com agendamento
prévio
Para alunos de graduação em Letras e pós-
graduação da USP.
Horários flexíveis.

Contato

Inglês:
letramento.academico.ingles@gmail.com

Francês e Português:
letramento.academico.frances@gmail.com

Site: letramentoacademico.fflch.usp.br

Monitorias de
Escrita

Precisa de ajuda com produção de
textos acadêmicos em português,

inglês ou francês? 
Oferecemos 

atendimentos gratuitos e individuais 
para ajudar você a aperfeiçoar sua

escrita acadêmica.

ATENDIMENTOS
POR VIDEOCONFERÊNCIA

________________
 

Laboratório de Letramento
Acadêmico em Língua Materna

e Línguas Estrangeiras
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Em que situações você pode
procurar as monitorias do

Laboratório?

Um professor passou um trabalho (em
português, inglês ou francês) para ser
feito e você:

⇒ Não sabe como começá-lo ou terminá-lo;

⇒ Está inseguro quanto à organização do
texto em geral;

⇒ Sente que não expressa suas ideias
adequadamente ou como gostaria;

⇒ Gostaria de ser mais claro na expressão
de suas ideias;

⇒ Gostaria de dominar mais o discurso
acadêmico;

⇒ Tem dúvidas sobre como incluir
referências;

⇒ Quer saber a opinião de uma terceira
pessoa sobre seu texto;

⇒Deseja aprender mais sobre os recursos

LOCAL DOS ATENDIMENTOS:

POR VIDEOCONFERÊNCIA

Compreender as exigências da escrita

acadêmica nessas línguas;

Desenvolver uma visão crítica com

relação a sua produção textual;

Progredir no domínio da forma escrita

nessas línguas;

Evitar o plágio

Laboratório de letramento
acadêmico em língua materna

e línguas estrangeiras
 

O que é:
O laboratório de letramento acadêmico visa
a atender a toda a comunidade uspiana
(alunos de graduação, pós-graduação e
docentes) que desejam aprimorar a escrita
acadêmica, focalizando os textos
acadêmicos (resumos, resenhas,
monografias de TGI´s, trabalhos finais de
curso) e seus aspectos característicos
(adequação ao contexto em que o texto
será veiculado, escolha de conteúdos
temáticos, organização do texto, escolhas
lexicais e gramaticais, entre outros) em três
línguas: português, inglês e francês. A
assistência do laboratório não implica em
tradução de textos ou serviços de revisão.

Nosso objetivo:
Capacitar o usuário do Laboratório a:

Equipe:
A equipe do Laboratório de Letramento Acadêmico
é composta por professoras e monitores.

Professoras doutoras:
Marília Mendes Ferreira (Língua Inglesa)
Eliane Gouvêa Lousada (Línguas Francesa e
Portuguesa)

Os atendimentos são realizados pelos
monitores:
Aline Duque Diaz
Andressa Leticia Villagra Silva
Beatriz Torres
Carla Maria Leite
Celso José de Lima Júnior
Flavio Augusto dos Santos Pinto
Gabriele de O. Neri
Gian Jardim Martinovic
Henrique de O. Abreu
Jaci Brasil Tonelli
Julia Muto
Laís Trajano Mendes
Monique Alessandra Pereira Almeida
Oluwatosin Mariam Junaid
Thiago Jorge Ferreira Santos
Yasmin Ferreira Chinelato

Facebook
facebook.com/USPLLAC
Instagram
https://www.instagram.com/uspllac_oficial
Site
letramentoacademico.fflch.usp.br

Disponibilizamos para download recursos
úteis para melhorar sua escrita acadêmica.
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https://www.instagram.com/uspllac_oficial
http://letramentoacademico.fflch.usp.br/

