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INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DE AUTORIA I E II 
 
1) Objetivos:  
 

Previstas na grade curricular para os dois últimos períodos letivos do curso de Formação 
de Escritor, as disciplinas LET1988 – PROJETO DE AUTORIA I e LET1989 – PROJETO DE AUTORIA II 

têm por objetivo dar ao aluno que já cumpriu a maior parte dos créditos em oficinas a 
oportunidade de desenvolver projetos autorais mais robustos e direcionados a seus 
próprios interesses, sob a orientação de um dos professores do quadro de docentes.  
 
Ao cursar LET1988 e LET1989, o aluno poderá optar entre desenvolver um mesmo projeto 
em duas etapas ou exercitar-se em projetos distintos. Não é permitido, no entanto, cursar 
ambas as disciplinas num mesmo período letivo. 

 
2) Avaliação: 
 

As disciplinas LET1988 e LET1989 adotam o Critério 1 de avaliação:  
 

MÉDIA = ( (G1*2) + (G2*3) ) / 5  
 
se G2 < 3, 
 
então MÉDIA = ( (G1) + (G2*3) ) / 4 

 
 
3) O que cabe ao orientador:  
 

3.1 Uma vez aceita a proposta, o orientador deverá encontrar-se com o aluno no início 
do semestre, para, junto com ele: 
 

(a) estabelecer um plano de trabalho: agendar eventuais encontros, 
definir datas de entrega de materiais parciais e totais etc. Toda a 
comunicação pode ser feita também via email, skype, etc. 
  

(b) definir o nome de um segundo leitor para avaliar, no fim do 
semestre, o material produzido. Poderão exercer a função de 
segundo leitor professores da casa ou de outras instituições, 
escritores ou editores. 

 
3.2 Enviar ao professor responsável pela disciplina, ATÉ DOIS DIAS ANTES DO PRAZO 

FINAL PARA A ENTRADA DE GRAUS DETERMINADO PELA PUC, as notas de G1 e G2 
(esta última será média aritmética das notas dadas pelo orientador e pelo segundo 
leitor). 
 

 


