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março 
21 – introdução 
27 – materialidade inscricional 
 
 
abril 
4 – ritos genéticos editoriais 
11 – autoria 
18 –  direitos autorais 
25 – leitura	
 
 
 

maio 
2 – editoria  
9 – revisão e revisor 
16 – ethos discursivo 
23 – prova!  
30 – edição, mediação editorial 
 
junho 
6 – caso larousse 
13 – caso larousse 
27 – caso larousse 
 
julho 
4 – coleção de prefácios
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