
Olá! Somos tutores de Escrita Acadêmica do PAAEG deste ano e gostaríamos 
de pedir ajuda na divulgação do Programa e da Tutoria de Escrita Acadêmica 
entre os estudantes de graduação. 

Você conhece o PAAEG? Sabe como funcionam as Tutorias? 

O Programa de Apoio Acadêmico aos Estudantes de Graduação (PAAEG) 
é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) que se destina a apoiar 
os alunos por meio de variadas formas de assistência, dentre estas, as tutorias, 
que são oferecidas por alunos mais experientes que passaram por capacitações 
e são orientados por supervisores. Os principais objetivos do PAAEG são 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem, reduzir os índices de reprovação, 
colaborar para a permanência estudantil, além de fomentar o desenvolvimento 
de novas habilidades e competências. 

Os atendimentos da Tutoria ocorrem de duas maneiras:  

Tutoria de Acompanhamento: funciona como um grupo de estudo em que o 
aluno se inscreve e é acompanhado por um tutor durante todo o semestre. 

Tutoria Livre: funciona sem a necessidade de inscrição e os alunos têm a 
possibilidade de tirar dúvidas específicas com os tutores durante os horários de 
atendimento. 

Tendo em vista que os processos que englobam a escrita acadêmica 
acompanham o estudante durante toda sua graduação, a Tutoria de Escrita 
Acadêmica procura abordar as principais exigências dos cursos, como por 
exemplo a produção de resumos, resenhas, fichamentos, técnicas de leitura, 
produção de relatórios, compreensão das normas ABNT, apresentação de 
seminários e pôsteres, além publicação de artigos científicos. 

Convidamos a todos para nossos encontros que acontecem de segunda à sexta 
no piso 2 da BCo, lado esquerdo. 

Quer saber os horários e os conteúdos propostos para o nosso estudo? Segue 
em anexo uma tabela com o cronograma e os horários de atendimento de cada 
tutor(a)!  

Mais informações em: tutoria@ufscar.br e Tutoria UFSCar-PAAEG 
(facebook). 

Atenciosamente; 

Isabela Solovijovas Santos -  graduanda em Pedagogia 
Isabella Porto de Oliveira -  graduanda em Pedagogia 
Tiago Zanoni Carvalho - graduando em Linguística 

Tutores de Escrita Acadêmica PAAEG - Universidade Federal de São Carlos 

 
 



 
 

Cronograma Acompanhamento – Escrita Acadêmica 
São Carlos 

Encontro Semana Assunto 
1 O6/06 a 

10/06 
Planejamento dos encontros e início à divulgação. 

2 13/06 a 17/06 Introdução e levantamento das principais dificuldades  

3 20/06 a 24/06 Técnicas de leitura e anotação 
4 27/06 a 01/07 Plataformas de pesquisa acadêmica 
5 04/07 a 08/07 Fichamento 
6 11/07 a 15/07 Tópicos Linguísticos 
7 18/07 a 22/07 Resumo 
8 25/07 a 29/07 Tópicos Linguísticos 
9 01/08 a 05/08 Seminário e slides 

10 08/08 a 12/08 Resenha 
11 15/08 a 19/08 Tópicos Linguísticos 
12 22/08 a 26/08 Relatório 
13 29/08 a 02/09 Tópicos Linguísticos 
14 05/09 a 09/09 Artigo Científico 
15 12/09 a 16/09 Tópicos Linguísticos 
16 19/09 a 23/09 ABNT e APA 
17 26/09 a 30/09 Elementos de apoio: Painel 

Total 
 

Horários de Atendimento 
Dias Horários Tipo de tutoria 

Tutora: Isabella Porto 
Terça-feira 16h-18h Tutoria Livre 
Quarta-feira 14h-16h Tutoria Acompanhamento 
Quinta-feira 16h-18h Tutoria Acompanhamento 
Tutora: Isabela Solovijovas 
Segunda-feira 16h-18h Tutoria Acompanhamento 
Terça-feira 13h-15h Tutoria Acompanhamento 
Quarta-feira 16h-18h Tutoria Livre 
Tutora: Tiago Zanoni Carvalho 
Segunda-feira 13h-15h Tutoria Acompanhamento 
Quarta-feira 10h-12h Tutoria Livre 
Sexta-feira 10h-12h Tutoria Acompanhamento 
Tutoria Livre: dúvidas eventuais 
Tutoria Acompanhamento: Assuntos do Cronograma 

 
 


