
PROGRAMA DE CURSO 

 

1. Título 

OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO TÉCNICO  

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso:  

2.2. Período de realização: Novembro/2011  

2.3. Horário:  

Turma Campus II: 01, 03,08,10 e 17 de novembro das 14:00 às 16:00  

Turma Praça Universitária: 07, 09, 16, 21 e 23 de novembro das 14:00 às 16:00  

2.4. Carga horária: 10 horas 

2.5. Local:  

Turma Campus II: Cidarq 

Turma Praça Universitária: Sala de Treinamento I 

3. Caracterização da clientela 

3.1. Número de vagas: 25 pessoas  

3.2. Clientela alvo: servidores da UFG 

4. Justificativas / objetivos do curso 

A oficina tem por objetivos: compreender os gêneros de textos técnicos; escrever com 
adequação, coerência e coesão textual, em conformidade com a reforma ortográfica; produzir 

textos em consonância com os padrões da língua culta; levando o aluno a adquirir 
conhecimentos em situações concretas, construindo, assim, argumentação consistente.  

5. Metodologia 

- Aulas teóricas e práticas de expressão oral e escrita;  

- aulas audiovisuais, com utilização de data show e retroprojetor; 

- dinâmicas de prática escrita em dupla e em grupo.  



6. Avaliação cognitiva 

A avaliação do aluno dar-se-á por meio de: 

- participação oral nas aulas expositivas;  

- frequência qualitativa e quantitativa;  

- exercícios práticos em sala de aula;  

- lista de exercícios (individual e em dupla) para casa.  

7. Material didático 

Para a realização dessa oficina serão necessários os seguintes materiais didáticos: 

- quadro-giz ou quadro-branco; 

- giz ou pincel atômico; 

- data show; 

- textos xerografados. 

8. Conteúdo programático 

Item h/a Instrutor 

1. O que é redação oficial?  
1. A impessoalidade 
2. A linguagem dos atos e comunicações 

oficiais  
3. Formalidade e padronização 

4. Concisão e clareza 

02h/a  Ana Cleide C. Sales  

 

2. As comunicações oficiais  
1. Pronomes de tratamento 
2. Emprego dos pronomes de tratamento 

3. Fechos para comunicações  

02h/a Ana Cleide C. Sales  

3. O que é gênero textual? 

3.1 Definição, finalidade, forma e estrutura dos 
textos técnicos: ofíc io, aviso, memorando, 

exposição de motivos, mensagem, telegrama, 
fax, correio eletrônico, portaria.  

06h/a Ana Cleide C. Sales  

 


