Programa de Leitura e Escrita Acadêmicas – PLEA
Seleção de discentes para monitoria na disciplina DDP1260
2022-2023

O Programa de Leitura e Escrita Acadêmicas (PLEA), criado por docentes da FFLCH-USP e
oferecido na FDRP a partir de 2021, sob coordenação do Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias, é
uma proposta pedagógica que visa desenvolver as competências básicas de leitura e escrita de
textos acadêmicos (argumentativos) de discentes do curso de Direito e de outros cursos do
campus de Ribeirão Preto.
O Programa se estrutura a partir de encontros semanais de 4 horas de duração, sendo as duas
primeiras conduzidas por docentes do Programa e as duas últimas dedicadas à atividade de
monitoria. Embora as aulas conduzidas por docentes sejam já estruturadas de forma a estimular
a participação da turma, a monitoria é um elemento central da proposta do PLEA, porque, em
grupos menores (de 5 a 10 pessoas), realizando atividades práticas em conjunto com colegas e
recebendo feedback constante sobre seu desempenho, potencializa-se o desenvolvimento das
competências visadas pelo Programa.
Para a condução desses grupos, serão selecionados 10 discentes, dos quais se esperam as
seguintes atividades:
a) Treinamento a ser realizado em 6 encontros, nos dias 01, 03, 05, 08, 10 e 12 de agosto
de 2022, sobre o método PLEA e técnicas de condução da monitoria
b) Monitoria semanal, às segundas-feiras, das 18h às 20h, presencialmente
c) Reuniões semanais de planejamento, acompanhamento e avaliação com o docente
supervisor
Espera-se que o projeto conte com bolsas PUB-Ensino para todos os monitores, portanto
recomenda-se a quem tenha interesse na bolsa que se inscreva no Programa de Apoio à
Permanência e Formação Estudantil – PAPFE (prazo até 30/06/2022).
Na seleção, será dada preferência a discentes que já tenham cursado o PLEA anteriormente,
mas isso não é uma exigência, já que o treinamento de monitoria inclui as técnicas do método
de fichamento de estrutura expositiva sistematizado pelo Prof. Marcus Sacrini.
A inscrição deve ser feita até o dia 25/07/2022, enviando seu histórico escolar e uma carta de
motivação para o e-mail cgracco+PUB@usp.br.

