
 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

Projeto de curso / ação de capacitação 

 

1. Título: Língua Portuguesa I – nível básico 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: CT&D 

2.2. Período de realização: no site 

2.3. Horário: no site 

2.4. Carga horária: 40 h 

2.5. Local: Campus Colemar Natal e Silva  

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 25  

3.2. Clientela alvo: Servidores técnico-administrativos e docentes da UFG. Extensivo a bolsistas, 

estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG.  

 

 

4. Justificativa 

A Gramática Normativa tem sido alvo de muitas críticas quanto à aplicabilidade de seu 

conhecimento, embora ninguém ignore que, para escrever adequadamente em todas as situações, é 

fundamental conhecer todos os conceitos da teoria gramatical normativa e saber aplicá-los. Esse 

curso se justifica pela tentativa de reeducação gramatical a que se propõe, desmistificando as 

falsas dificuldades e ensinando a importância de saber gramática normativa e de usá-la para 

escrever. 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 
5.1. Gerais 

Tornar o aluno consciente da estrutura gramatical da palavra e da frase. 

5.2.  Específicos  

Demonstrar a relação gramática normativa e escrita adequada; 

Ensinar que a gramática normativa está vinculada ao cotidiano; 

Promover o amor pela belíssima língua brasileira. 

 

6. Metodologia: 

6.1. Modalidade (presencial, a distância, semi-presencial): 

Aulas presencias; 

Exercícios em casa. 

6.2.  Recursos didáticos (resenhas, aula expositiva, etc..):  

Aulas expositivas com material fotocopiado, exercício a partir de projeções e exercícios retirados 

de gramáticas; 

Debates em grupos; 

Exercícios individuais; 

Correção e auto-correção de exercícios; 

Leituras cotidianas. 

 



 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 

7.1. Participação / atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita (ou impressa) para fins de arquivamento 

Nota no caderno (beleza, limpeza e organização); 

Duas avaliações escritas (prova e trabalho); 

 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos (data-show, quadro, computadores): 

8.2. Material didático (apostila, cd): 

O aluno deve ter um caderno exclusivo para o curso e todo material disponibilizado em 

fotocópias. 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

A gramática como teoria; 2 Sebastião Elias Milani 

A estrutura fonológica, ortográfica e 

prosódica da língua brasileira; 

4 Sebastião Elias Milani 

A estrutura morfossemântica das palavras: 

derivação, flexão, formação do léxico, 

justaposição, empréstimos; 

12 Sebastião Elias Milani 

Exercícios de aplicação em texto: leitura e 

produção; 

6 Sebastião Elias Milani 

Exercícios de aplicação em texto; 4 Sebastião Elias Milani 

Termos essenciais da oração; 2 Sebastião Elias Milani 

Termos integrantes da oração; 2 Sebastião Elias Milani 

Termos acessórios da oração; 2 Sebastião Elias Milani 

Exercícios de aplicação em texto. 6 Sebastião Elias Milani 

 


