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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 

 
Atenção: a nota de G2 será o resultado da média aritmética das notas dadas pelo 
orientador e por um segundo-leitor (ver item 4.4 abaixo). 

 
3) Lista de orientadores:  
 

Ana Paula Kiffer anakiffer@gmail.com 
Eneida Leal Cunha eneidalealcunha@uol.com.br 
Frederico Coelho pauperia@gmail.com 
Helena Franco Martins lena@puc-rio.br 
Júlio Cesar Valladão Diniz jcvdiniz@gmail.com 
Marília Rothier Cardoso mariliarothier@gmail.com 
Patrícia Lavelle patrícia.g.lavelle@gmail.com 
Paulo Henriques Britto phbritto@hotmail.com 
Rosana Kohl Bines rkbines@gmail.com 
Claudia Chigres (horista) chigres@uol.com.br 

 
Observação: A profª Claudia Chigres só poderá ser orientadora se for responsável por 
LET1988 e/ou LET1989. 

 
4) Instruções para os alunos:  

mailto:pauperia@gmail.com
mailto:lena@puc-rio.br
mailto:mariliarothier@gmail.com
mailto:phbritto@hotmail.com
mailto:rkbines@gmail.com


 
Para cursar disciplinas de Projeto, o aluno deverá, nesta ordem:  

 
4.1  Elaborar uma proposta, indicando o gênero (ex. contos, poemas, romance etc.) 

e as linhas gerais da proposta (em um parágrafo) 
 

4.2  Matricular-se na disciplina 
Caso esteja em conformidade com a grade curricular e não consiga vaga na 
primeira rodada da matrícula, o aluno deverá escrever imediatamente para 
ambos os supervisores do curso relatando o problema. 

 
4.3 Definir o orientador: assim que tiver a matrícula confirmada, o aluno deverá 

escrever para um dos professores da lista acima, apresentando a proposta 
elaborada e solicitando a orientação. 
  

Caso o professor não possa assumir a orientação, o aluno deve escrever 
a outro(s) dos professores listados. Se houver, ainda assim, dificuldade 
de encontrar um professor que oriente o projeto, o aluno deverá 
solicitar a ajuda dos supervisores da disciplina.  
 
Caso o aluno deseje buscar orientação com um professor que não se 
encontra na lista, deve antes escrever a ambos os supervisores do 
curso, fazendo a solicitação.  
 
Ao escrever a um professor convidando-o para ser seu orientador, o 
aluno deverá recomendar-lhe a leitura do documento Projetos de 
autoria: instruções para orientadores, que está disponível em <link>.  
 

4.4  Definir o segundo leitor: assim que o semestre letivo começar, definir junto ao 
orientador o nome de um segundo leitor, que avaliará no fim do semestre o 
material produzido.  A depender do que combinar com seu orientador, o aluno 
poderá convidar para atuar como segundo leitor professores da casa ou de 
outras instituições, escritores ou editores.  

 
Ao convidar o segundo leitor, o aluno deverá indicar a leitura do 
documento Projetos de autoria: instruções para segundos leitores, que 
está disponível em <link>. 

 
4.5 Enviar as informações abaixo ao professor responsável pela disciplina, no 

máximo até o final da terceira semana de aulas:  
 

(a) os nomes daqueles que atuarão como orientador e segundo leitor; e 
(b) os emails que comprovam que os mesmos concordaram em exercer 
as funções solicitadas  

 
4.6 Elaborar um plano de trabalho junto ao orientador: assim que o semestre letivo 

começar, o aluno deverá comunicar-se com o orientador para agendar 
encontros, definir datas de entrega de materiais parciais e totais.  
 

4.7 Caberá ao aluno enviar os materiais de G1 e G2 em prazos que, sob a anuência 
do orientador, sejam suficientes para a leitura e a avaliação do trabalho. No 
caso de G2, isso supõe considerar também as disponibilidades do segundo 
leitor. 

 
 


