
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Tecnologia em Sistemas para Internet 

DISCIPLINA: Português Instrumental CÓDIGO DA DISCIPLINA: 11 

PRÉ-REQUISITO: Nenhum 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1º 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67 h/r PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h/r 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h/r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Erivan Lopes Tome Junior 

 

EMENTA 
 
Níveis e Estratégias de leitura; Conceitos linguísticos: Norma culta, Variedades 
linguísticas, Níveis de linguagem oral e escrita; Gêneros e tipos/sequências textuais. 
Noções metodológicas de leitura e interpretação de textos. Habilidades básicas de 
produção textual. Noções linguístico-gramaticais aplicada a textos de natureza diversa, 
inclusive, textos técnicos e científicos. Argumentação oral e escrita, a partir de diversas 
situações socio-comunicativas. Elementos/Fatores da Textualidade; Aspectos 
semânticos, pragmáticos e sintáticos aplicados ao texto. Elementos históricos da cultura 
Afro-Brasileira e Indígena presentes na língua. Redação oficial; Gêneros da 
correspondência oficial: Aviso, Ofício e Memorando. Gêneros de natureza diversa: 
Artigo científico, Relatório, Requerimento, Laudo técnico, Artigo de opinião, Resumo, 
Resenha crítica. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

• Conhecer o funcionamento da linguagem, numa abordagem textual ou 
discursiva, de modo a contribuir para o desenvolvimento de uma 
consciência objetiva e crítica para a compreensão e a produção de textos, 
em especial textos científicos. 

 
Específico 

• Conceituar e estabelecer as diferenças que marcam a língua escrita e a 
falada; 

• Reconhecer os diversos registros linguísticos (formal, coloquial, informal, 
familiar, entre outros), com ênfase na performance formal e sua 
contribuição para o perfil do egresso; 

• Reconhecer os fatores que definem um texto; 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência objetiva e crítica 
para a compreensão e a produção de textos; 

• Desenvolver habilidades para leitura – interpretação de textos – e escrita; 

• Tornar o aluno apto a reconhecer os gêneros e tipos/sequências textuais; 

• Tornar o aluno apto a produzir textos de diversos gêneros; 

• Reconhecer a argumentatividade de gêneros diversos; 

• Reconhecer elementos da cultura Afro-Brasileira e Indígena presentes na 
língua escrita e falada; 

• Produzir construções argumentativas em diversas situações sócio-
comunicativas; 

• Entender o contexto de produção da redação oficial; 



• Produzir gêneros da correspondência oficial; 

• Produzir com proficiência gêneros acadêmico-científicos: Artigo científico, 
Relatório, Resumo, Resenha crítica; 

• Produzir com proficiência o Artigo de opinião, o Laudo técnico, o 
requerimento. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Elementos da teoria da comunicação: Linguagem e comunicação; Níveis 
da linguagem; Funções da linguagem. 

• Gêneros e tipos textuais: Tipologia textual: o texto e seus formatos físicos 
e eletrônicos; Gêneros textuais diversos; Estrutura e Produção de 
gêneros diversos: Artigo de opinião, Laudo técnico, Requerimento. 

• Noções metodológicas de leitura e interpretação de textos: Mecanismo de 
coerência e coesão textuais; Habilidades básicas de produção textual; 
Noções linguístico-gramaticais aplicadas a textos de natureza diversa; 
Elementos/fatores da textualidade; Aspectos semânticos, sintáticos 
aplicados ao texto. 

• Gêneros acadêmico-científicos: Estrutura e produção do Artigo científico, 
Relatório, Resumo, Resenha crítica. 

• Redação oficial: Estrutura e produção dos gêneros oficiais: Aviso, Ofício 
e Memorando. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Aulas expositivas, utilizando os recursos didáticos; leitura e discussão de textos; 
exercícios de construção textual; oficinas de produção textual; análise linguística de 
textos produzidos; apresentação de seminários; exercícios orais e escritos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  x  ] Equipamento de Som 
[    ] Laboratório 
[    ] Softwares 
[    ] Outros 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Produção de textos escritos; rescrita de textos a partir de paradigmas propostos; 
organização e produção de trabalhos objetos de seminários e palestras; apresentação 
oral de trabalhos. 
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OBSERVAÇÕES 
  
Nenhuma. 
 
 
 


