
 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

Projeto de curso / ação de capacitação 
 

1. Título: Prática de Leitura e Escrita 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: MARIA DE LOURDES FARIA DOS S. PANIAGO 

2.2. Período de realização: 26 de abril a 05 de julho de 2016 

2.3. Horário: terças-feiras – das 7:30 às 11:30 horas 

2.4. Carga horária: 40 horas 

2.5. Local: CAJ – Unidade Riachuelo 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 40 

3.2. Clientela alvo: Professores e Servidores Técnico-Administrativos do CAJ 

 

 

4. Justificativa 

É fundamental que todos os envolvidos com atividades acadêmicas tenham capacidade de 

produzirem bons textos orais e escritos, daí a importância do oferecimento deste curso. 

 

 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 
5.1. Gerais 
Observando os efeitos de sentido, capacitar o participante do curso a produzir textos melhor 
estruturados, que não apresentem problemas relacionados à sintaxe, especialmente os provocados 
por erros de concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; pontuação; emprego do 
sinal indicativo de crase e uso inadequado do pronome relativo. 
 

5.2.  Específicos  
a) Promover a prática da análise linguística a partir de textos construídos pelos participantes do 

curso 
b) Incentivar o hábito da consulta à gramática normativa, sempre que houver dúvida em relação 

a conteúdo de ordem gramatical. 
c) Estimular reflexões a partir da prática constante da produção de textos (estruturação e 

reestruturação de textos) de diferentes tipos/gêneros textuais, especialmente os 
relacionados com suas atividades profissionais. 

 

 

 

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

6.2.  Recursos didáticos:  
 
Serão utilizadas as seguintes estratégias metodológicas:   
1. Semanalmente, os alunos produzirão textos que serão corrigidos pelo professor. 
2. Excertos dos textos produzidos pelos alunos serão agrupados por tipo de problema para que 

sejam reestruturados em sala de aula. 



 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

3. As reestruturações serão feitas em projetor de multimídia para que toda a turma acompanhe o 
que está sendo feito no texto. 

4. Um mesmo conteúdo gramatical poderá voltar a ser trabalhado em sala de aula, caso a turma 
continue mostrando, através dos textos, que não o compreendeu bem. 

 

 

 

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 

 

 
 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos: projetor de multimídia/computador; quadro-giz 

8.2. Material didático (apostila, cd): apostila xerocopiada 

 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

Apresentação do programa da disciplina 1 Maria de Lourdes F. S. Paniago 

Prática de Leitura e Escrita 20 Maria de Lourdes F. S. Paniago 

Análise Linguística 19 Maria de Lourdes F. S. Paniago 

   

 


