
 

PROJETO DE CURSO 
 

1. TÍTULO: DE OLHO NA ESCRITA: OFICINA DE ORTOGRAFIA (Incluindo a Nova 
Reforma Ortográfica) 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DO CURSO: Sandra Freitas 
2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 19 de outubro a 21 de novembro/2011  
2.3. HORÁRIO: 9h às 11 h 
2.4. CARGA HORÁRIA: 20h 
2.5. LOCAL: DDRH – Campus I – Setor Universitário 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 
3.1. NÚMERO DE VAGAS: 30 
3.2. CLIENTELA ALVO: servidores da UFG 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
    Diante das demandas no mercado de trabalho e reconhecendo a necessidade do indivíduo em 
escrever com adequação linguística, ajustando-se à nova reforma ortográfica, é que se justifica a 
implantação dessa oficina de ortografia.  

 

 EMENTA: A nova reforma ortográfica. Emprego das letras: s, z, ss, ç, x, ch, g, j. Uso dos 
porquês. Uso de onde/aonde; ah/há/a; mal/mau. Palavras homônimas e parônimas. 
Acentuação. Adequação/inadequação da língua. 
 

 

 

 

5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos): 
5.1. GERAIS: escrever com adequação e com expressividade, atendendo os padrões da língua 
culta; bem como compreender a linguagem oral e escrita. 
5.2.  ESPECÍFICOS: - conhecer e entender a nova reforma ortográfica; 
- distinguir o emprego das letras s, z, ss, ç, x, ch, g, j; 
- empregar, nos contextos frasais, os porquês com adequação; 
- saber empregar os termos onde/aonde; há/a, mal/mau em diferentes contextos linguísticos; 
- diferenciar as palavras homônimas e parônimas nos discursos orais e escritos; 
- aprender a acentuar os vocábulos, conforme as regras gramaticais. 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA: 
6.1. TIPO DE CURSO (PRESENCIAL, A DISTÂNCIA, SEMI-PRESENCIAL): Presencial.  
 
6.2.  RECURSOS DIDÁTICOS (RESENHAS, AULA EXPOSITIVA, ETC..):  

Para a realização dessa oficina, 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. 

 

 

 

7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES EM SALA:  
- participação oral 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 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 INSTRUTOR 

1    Língua, linguagem, discurso e cultura 
2    Função sociocultural de uma língua 
3 Variação linguística e uniformização 
ortográfica 
4  Sobre a língua e a ortografia portuguesa 
5  Breve história externa e interna da língua 
6  Versão concisa e simplificada do acordo: 
    - Alfabeto e grafia de nomes próprios 
estrangeiros 
    - Uso do h 
    - Acentuação gráfica 
    - Uso do trema 
    - Uso do hífen 
    - Uso do apóstrofo 
    - Uso de letras maiúsculas e minúsculas 
    - Divisão silábica 
7  Revisão gramatical: 
-  Emprego das letras: s, z, ss, ç, x, ch, g, j  
- Emprego dos porquês 

2h/a 
2h/a 
2h/a 
 
2h/a 
2h/a 
6h/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4h/a 
 
 

Ana Cleide C. Sales 



 

- Emprego de onde/aonde; ah/há/a; mal/mau  
- Palavras homônimas e parônimas 
- Conceitos de adequação e inadequação 
linguística 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

 


