
19 de junho de 2017
Das 9h às 22h

Auditório Central da FACAPE
Inscrições até 14 de junho (gratuita)

Confere certificado 
Informações: facape2mepe@yahoo.com.br

Inscreva seu trabalho nesse evento científico



II MEPE
Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão da FACAPE

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

A  Diretoria  Acadêmica  da  Faculdade  de  Ciências  Aplicadas  e  Sociais  de  Petrolina  convida  alunos  e
professores dessa e  de demais  IES da região  para  a participação  da  II Mepe-Mostra de Ensino,
Pesquisa e Extensão-, que será realizada no dia 19 de junho de 2017, das 9h às 22h, conforme as normas
a seguir:
I-DA MODALIDADE:  a  II Mepe será constituída por dois momentos:  a) exposição de Poster sobre
trabalhos desenvolvidos em sala de aula (ensino) da graduação ou  pós-graduação ou acerca de atividades
de pesquisa e/ou extensão; b)  publicação eletrônica (com ISBN) do Caderno de Resumos/Artigos  da
Mostra. Obs.: o trabalho poderá ser sobre atividade já concluída de 2014 em diante ou em andamento.
   1.1.O Caderno de Resumos  só será publicado se houver no mínimo a apresentação de quarenta  trabalhos
(entre resumos e artigos). Obs.: para a inscrição, enviar apenas o resumo, conforme orientação do item 4.1.
O trabalho completo (em forma de artigo científico), para quem quiser publicar, deverá ser enviado até o
dia 31 de agosto de 2017.
II-DOS CERTIFICADOS:  a  II Mepe  conferirá  certificado  de apresentação  em evento científico  aos
participantes.
III-DOS PARTICIPANTES: poderão participar todos os professores e alunos da Faculdade de Ciências
Aplicadas e Sociais de Petrolina e de demais Instituições de Ensino Superior da região.
IV-DAS INSCRIÇÕES: as  inscrições  serão  gratuitas  e  deverão  ser  feitas   exclusivamente  por  email
(2mepefacape@yahoo.com.br) até o dia 14 de junho, às 23h59. O resultado do aceite (aprovação) será
enviado ao email do participante até o dia 15/6. 
   4.1. Para efetuar a inscrição, o participante deverá enviar  por email um  resumo e, logo acima do título,
nome completo,  telefone,  email  e  curso.  O resumo deverá ter  título (negrito,  caixa  alta,  letra tam.  12,
centralizado), autores logo abaixo do título à direita, texto contendo: um parágrafo, linhas entre 15 e 20,
letra  tam.  11,  caixa  baixa,  arial,  espacejamento  simples  entre  as  linhas,  justificado  e  entre  3  e  cinco
palavras-chave (ver exemplo abaixo). Obs.: acima do nome Resumo, indicar o horário da apresentação (ver
item V). O trabalho poderá ter, no máximo, seis autores.
V-DAS APRESENTAÇÕES:  a  II Mepe acontecerá em três momentos no dia 19 de junho de 2017: a)
das 9h às 12h; b) das 15h às 18h; c) das 19h às 22h. Local: Auditório Central da FACAPE. Os autores
escolherão apenas  um horário/momento para a apresentação. 
    5.1. Trabalho com mais de um autor: durante esse período, deverá haver, pelo menos, dois dos autores ao
lado do Pôster para apresentação ao visitante.
    5.2.O Pôster deverá ser em lona ou papel, medindo 1,20 de altura e 90 de largura. Podem ser usadas
fotos e/ou gráficos ilustrativos.

Genivaldo do Nascimento
Marilúcia Vasconcelos

Josenilton Nunes
Comissão Organizadora 

Modelo-base do Resumo
AS LEIS DO DISCURSO NAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS EM ARTIGOS DE

OPINIÃO DE ALUNOS DE 9º ANO DA ESCOLA PACÍFICO DA LUZ, PETROLINA – PE
José de Almeida Araújo de Cima

jaacima@gmail.com
Bacharelando em Direito

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina

Introdução:  considerando que um dos maiores desafios do ensino de Língua Portuguesa é ensinar a
escrever,  este  trabalho,  desenvolvido  na  disciplina  Leitura  e  Produção,  pesquisou  as  estratégias
argumentativas que o aluno utiliza para produzir um artigo de opinião observando as leis do discurso.
Metodologia:  foi  realizada  uma  análise  de  textos  produzidos  por  alunos,  durante  aulas  de  Língua
Portuguesa,  conforme a seguinte metodologia didático-pedagógica: a) os alunos leram uma notícia e um
artigo de opinião; b) realizaram um debate sobre o tema abordado nos dois textos; c) produziram um
artigo  de  opinião.  A  análise  dos  textos  foi  ancorada  nos pressupostos  teóricos  da Escola  Francesa  de
Análise de Discurso (MAINGUENEAU, 1991, 2001, 2005), na Teoria da Enunciação (BENVENISTE, 2005)
e nos estudos de AMOSSY (2011) sobre argumentação e análise do discurso.  Resultados: o resultado
demonstra que os textos dos alunos têm problemas graves quanto ao uso de argumentos de relevância.
Indica, também, que as estratégias usadas para persuadir configuram-se como paráfrases dos textos lidos e
não  levam  em  consideração,  geralmente,  as  principais  leis  do  discurso  nem  os contextos  social  e
linguístico.
Palavras-chave: Leis do Discurso. Argumentação. Estratégias argumentativas. Ensino.
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