
 

PROJETO DE CURSO 
 

1. TÍTULO: LÍNGUA PORTUGUESA-Produção de Texto 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DO CURSO: Sandra Freitas 

2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/03/2012 a 04/06/2012 
2.3. HORÁRIO: 8:30 às 11h – segunda-feira e quarta-feira 
2.4. CARGA HORÁRIA: 60h 
2.5. LOCAL: Sala de reunião do DDRH – Campus I – Setor Universitário 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 
3.1. NÚMERO DE VAGAS: 30 
3.2. CLIENTELA ALVO: Servidores da UFG (Técnicos Administrativos e Docentes), bem como 
terceirizados, bolsistas e estagiários com vínculo com a UFG 
 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
Diante das demandas no mercado de trabalho e reconhecendo a necessidade do indivíduo em 
aprimorar o conhecimento, escrevendo e comunicando-se com adequação linguística, é que se 
justifica a implementação desse curso de Língua Portuguesa. 
 
 

 

5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos): 
O curso tem por objetivos gerais: compreender a linguagem oral e escrita; (re)conhecer os gêneros 
de texto, levando o aluno a escrever com adequação, conforme os padrões da língua culta, tomar 
decisões e enfrentar situações-problema; bem como adquirir conhecimentos, agindo e interagindo 
em situações concretas.  
Objetivos específicos:  
- escrever com coesão e coerência textual; 
- escrever com adequação linguística; 
- selecionar, organizar, relacionar e construir argumentação consistente; 
- comunicar-se com clareza, concisão e objetividade; 
- interpretar dados e informações representados de diferentes formas. 
 
 

 

6. METODOLOGIA: 
6.1. TIPO DE CURSO (PRESENCIAL, A DISTÂNCIA, SEMI-PRESENCIAL): Presencial.  
 
6.2.  RECURSOS DIDÁTICOS (RESENHAS, AULA EXPOSITIVA, ETC..):  
Para a realização desse curso, serão aplicados os seguintes recursos didáticos: 
- aulas teóricas e práticas de expressão oral e escrita;  
- aulas audiovisuais, com utilização de data show, CD e DVD; 
- dinâmicas de prática escrita individual, em dupla e em grupo; 
- uso do quadro branco. 
 

 

7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES EM SALA:  



 
- participação qualitativa nas aulas expositivas; 
- exercícios práticos em sala de aula; 
- lista de exercício individual ou em dupla para casa. 
 
7.2. NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0  
7.3. FREQUENCIA MÍNIMA DE 80%: frequência qualitativa e quantitativa. 
7.4. AVALIAÇÃO ESCRITA (OU IMPRESSA) PARA FINS DE ARQUIVAMENTO: avaliação escrita 
individual ou em dupla. 
 

 
 

8. RECURSOS MATERIAIS: 
8.1. RECURSOS FÍSICOS (DATA-SHOW, QUADRO, COMPUTADORES): 
- quadro-giz e/ou quadro-branco; 
- giz ou pincel atômico; 
- data show; 
- mini aparelho de som com entrada para CD; 
- TV e DVD. 
8.2. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA, CD): 
- textos xerografados; 
- apostila. 
 

 

 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A INSTRUTORA 

1 Revisão gramatical: 
1.1 Língua, linguagem, discurso e cultura 
1.2 Breve história externa e interna da 

língua 
1.3 Pontuação 
1.4 Aspectos de problemas mais comuns 
1.5 Morfologia: Classes de Palavras 

      2.5 Sintaxe: concordância e regência 
nominal e verbal 

2 Expressão escrita: 
2.1 Elementos da produção de texto 
2.2 Gêneros textuais: resumo, resenha, 

esquema, paráfrase, paródia, 
poema... 

3 Expressão linguística: 
3.1 Conceitos de adequação e 

inadequação 
3.2 Língua culta e normas gramaticais 
3.3 Qualidades da expressão: correção, 

clareza, concisão, objetividade, 
propriedade, precisão, persuasão, 
argumentação, coesão textual, 
coerência textual. 
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