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Regulamento do projeto de ensino “COVID-19: memórias linguísticas”

RESUMO DO PROJETO
O objetivo da ação “COVID-19: memórias linguísticas” é iniciar a criação de um
repositório digital (RD) temático, ou seja, agregar e preservar produções linguísticas
sobre a pandemia COVID-19. Os arquivos do repositório são escolhidos levando em
conta seu potencial para objeto de pesquisa acadêmica e material de trabalho na sala de
aula da educação básica e superior. A ação, em formato de projeto de ensino, também
almeja exercitar nos graduandos em Letras o ponto de vista científico, mais
especificadamente, linguístico, sobre as textualidades e discursos em circulação durante
a pandemia.

QUAIS TEXTOS ENVIAR?
O repositório, inicialmente, estará subdividido nos seguintes eixos:
1) Gêneros textuais/discursivos (sugestão: notícias falsas e memes) – Profa. Renata
Silva;
2) Ocorrências sintáticas – Profa. Leonor Simioni;
3) Notícias de divulgação científica – Profa. Jorama de Quadros Stein

COMO ENVIAR?
Para ser aceito, o documento, além de estar atrelado ao eixo correto, precisa conter
dados de recuperação digital: endereço virtual, versão em PDF e, se necessário,
printscreen. Caso o texto seja proveniente de um suporte extra ao digital, por exemplo,
cartazes e alertas afixados em estabelecimentos públicos, são requeridos fotografia e
dados do local onde estava o material linguístico selecionado.
Ao postar sua contribuição, estimulamos que o aluno comente sua escolha
linguístico-textual e indique potencial de uso: pesquisa/ensino. As proponentes do
projeto acompanharão os arquivamentos e, na plataforma, poderão dar retorno aos
acadêmicos, informando se os dados estão completos e comentando o material
linguístico. A ideia é que o acadêmico tenha um retorno sobre sua escolha e seja
incentivado à interpretação.
COMO PARTICIPAR?
Para participar, o discente deve realizar sua autoinscrição no Moodle:
https://moodle.unipampa.edu.br/moodle/course/view.php?id=10847

