
 

PROJETO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM EAD 
 

1. TÍTULO: OFICINA DE ORTOGRÁFIA (Incluindo a Nova Reforma Ortográfica) 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DA AÇÃO: CT&D 
2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Maio a Junho 
2.3. HORÁRIO: EAD + 2 encontros presenciais 
2.4. CARGA HORÁRIA: 20 h. 
2.5. LOCAL: Polo de apoio presencial: DDRH – Campus I – Setor Universitário 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 
3.1. NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas  
3.2. CLIENTELA ALVO: Servidores dos Campus fora de Sede da UFG: Jataí, Catalão e Goiás, bem 
como servidores dos Campus Samambaia e Colemar Natal que tenham interesse. Extensivo a 
bolsistas, estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. Extensivo aos 
servidores do IFGoiás. 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
Diante da necessidade de ofertar ações de capacitação que abranjam um maior número de 
servidores da UFG, incluindo os lotados nos campus fora de sede, proporcionando-lhe otimização 
de tempo/espaço e recursos financeiros nas capacitações, incentivando-os a escrever com 
adequação linguística, e 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): a distância.  

6.2. RECURSOS DIDÁTICOS (RESENHAS, AULA EXPOSITIVA ETC..): o curso terá uma estrutura em 
UNIDADES e, em cada UNIDADE, o participante terá um conteúdo específico para leitura e interpretação de 
diversos gêneros textuais (poemas, crônicas, contos, textos jornalísticos, vídeo-aulas, trechos de livros ou 
artigos científicos, material básico da ação); atividades avaliativas (construção de textos, resolução de listas 
de exercícios, fóruns de discussão, diálogo virtual). Cada unidade terá duração de no mínimo uma semana e 
no máximo duas semanas. 



 
As atividades de cada UNIDADE serão disponibilizadas no início da UNIDADE, com prazo de entrega no fim 
da UNIDADE. O professor formador será o responsável por postar as atividades na plataforma e corrigi-las 
semanalmente, oportunizando feedback para os participantes, bem como será responsável pelo 
preenchimento do diário ( fornecido pela CT&D). 

 

 

 

 

7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES NA PLATAFORMA. 

7.2. NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 

7.3. FREQUENCIA MÍNIMA DE 80%: essa freqüência será computada tanto nas atividades on-line como na 
avaliação presencial ou possíveis encontros presenciais. 
7.4. AVALIAÇÃO ESCRITA PARA FINS DE ARQUIVAMENTO: essa avaliação se dará de forma presencial, 
valendo 60% da nota do curso. 
 

 

 
8. RECURSOS MATERIAIS: 
8.1. RECURSOS FÍSICOS (DATA-SHOW, QUADRO, COMPUTADORES) NAS AULAS 
PRESENCIAIS. 
8.2. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA, CD): * material básico da ação: a ser elaborado pelo 
professor formador. 
* vídeo-aulas: o professor da disciplina explicará conceitos básicos do conteúdo para os 
participantes. 
* vídeos e/ou slides: elaborados pelo professor ou da web que tecem relação com o conteúdo de 
cada unidade. 

 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A PERÍODO PREVISTO INSTRUTOR 

UNIDADE 1: 
i) Concepção de língua, linguagem, discurso 
e cultura 
ii) Função sociocultural de uma língua 
iii) Variação linguística e uniformização 
ortográfica 
iv) Sobre a língua e a ortografia portuguesa 
 
UNIDADE 2:  
i) 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 
 
UNIDADE 3:  
i) Revisão gramatical: 
-  Emprego das letras: s, z, ss, ç, x, ch, g, j  
- Emprego dos porquês 

8h/a 

 
 
 
 
 
 
8h/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4h/a 

 

Uma semana 
 
 
 
 
 
 
 
Duas semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma semana 
 

Ana Cleide C. 
Sales 



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

    

 

 

 

 


