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Complementar 

 
PENIDO, P., Os Motores de Combustão Interna. Editora Lemi.Volume I e II, 1996. 

 
TAYLOR, C. F., Análise dos Motores de Combustão Interna. Editora da USP e Editora Edgard 
Blucher, 1971. 

 
OBERT, EDWARD, F., Motores de Combustão Interna, Editora Globo,1971. 

OBERT, EDWARD, F., Motores de Combustão Interna, Editora Globo,1971. 

VAN WYLEN, G.J., SONNTAG, R.E., BORGNAKKE, C. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 
Editora Edgard Blucher, Tradução da 4ª e 5ª Edição Americana. 

 
14.7. REDAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS 

 
PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Redação de Textos Técnicos 
Curso: Técnico em Transporte Aquaviário 
Série: 1º Semestre 
Carga Horária: 33 horas (40 h.a) Teóricas: 32h.a Práticas: 8h.a 
Docente Responsável: Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves 

 
EMENTA 

Conhecimento de normas técnicas que norteiam a leitura, intepretação e redação de textos técnicos, 

correspondências e documentos, usualmente manipulados em instituições, de caratér público ou 

privado. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
 

Proporcionar ao aluno as condições teórico-metodológicas fundamentais para o domínio das 
técnicas de redação, contextualizando os conhecimentos para aplicar nas diferentes 
situações do ambiente profissional como meio de resolver problemas e se expressar com 
profissionalismo. 

 
Específicos 

 
• Produzir textos a partir de uma análise crítico-reflexivo; 
• Reconhecer nos diferentes discursos utilizados na produção de textos as características de 

cada gênero: descrição, narração, dissertação e textos técnicos. 
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• Produzir textos escritos que atendam às situações em que se depara na vida e no trabalho, 
respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, com qualidade nos 
aspectos formais e na estética; 

• Saber utilizar mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão para que o texto 
seja claro e objetivo; 

• Compreender as diferentes formas de ordenação do pensamento na elaboração de um texto 
técnico; 

• Saber como proceder ao elaborar um texto técnico utilizando adequadamente as forma de 
tratamento e as informações de forma organizada e coerente. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
• Tipos de textos: descrição, narração, dissertação. 
• Estudo do parágrafo: estrutura, formas de ordenação, articuladores. 
• Coesão, coerência progressão. 
• Argumentação e persuasão: recursos argumentativos. 
• Produção de texto: pareceres técnicos, atas, relatórios comuns e de estágios, ofícios, 

memorandos, Curriculum Vitae, circular e demais textos técnicos utilizados no âmbito 
profissional; 

• Considerações sobre a noção de texto: Composição, redação, produção de textos (cartas 
comerciais). 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
• As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição na lousa e projeção 

multimídia e discussões utilizando-se o material bibliográfico; 
• Durante todos os encontros serão considerados como ponto de partida os conhecimentos 

prévios; 
• Dar-se-á ênfase também às atividades desenvolvidas individualmente como também através 

de grupos de estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de 
experiência entre os discentes; 

• Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 
relativas às temáticas discutidas em sala; 

• Produções e análise de textos dissertativos, descrições analíticas, textos técnicos, 
identificando as diferenças e normas específicas de cada gênero, situações que oportunizem 
ao acadêmico a produzir textos variados, refletindo sobre os mesmos na prática constante de 
refacção. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno 
por meio de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 
• Exercícios propostos em grupos e outros individuais, onde os alunos terão como fonte de 

pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor e os livros disponíveis na 
biblioteca; 

• Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 
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escolha, que o aluno deve fazer individualmente; 

• Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 

• A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto para o 
redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se dando a 
contento. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: 

• Materiais didáticos e apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo 
programático; 

·  Quadro branco e Data Show; 

·  Softwares; 

·  Drivers Virtuais com bibliografias; 

• Acervo da biblioteca referência da disciplina. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed.. São Paulo: Ática. 2001. 

 
ANDRÉ, Hildebrando Afonso de. Curso de redação. 5. Ed.. São Paulo: Moderna. 1993. 

 
MARTINS,Dileta Silveira.Português Instrumental:de acordo com as atuais normas da ABNT. 26 ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

 
OLIVEIRA, Jorge Leite de. Texto Técnico. 3 ed. Brasília: ABC BSB, 2004. 

 
Complementar 

 
 
BELLINE, Ana Helena Cizotto. A Dissertação . São Paulo : Ática, 1988. 48 p. 

 
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO: GILMAR FERREIRA MENDES E NESTOR JOSÉ 
FORSTER JÚNIOR. 2. ED. REV. E ATUAL. BRASÍLIA: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002. 

 
FERREIRA, REINALDO MATHIAS. CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL E OFICIAL. SÃO PAULO: 
ÁTICA, 2000. 
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MEDEIROS, JOÃO BOSCO. CORRESPONDÊNCIA: TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO CRIATIVA. 19. 
ED. SÃO PAULO: ATLAS, 2008 

 
  , REDAÇÃO EMPRESARIAL. 4.ED. SÃO PAULO: ATLAS, 2005. 

 
PADILHA, Cleonise de Lourdes Teles Soley. A estrutura dissertativa na produção de textos. Palmas: 
1999. 

 
14.8. LEGISLAÇÃO MARÍTIMA I 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Legislação Marítima I 
Curso: Técnico em Transporte Aquaviário 
Série: 1º Semestre 
Carga Horária: 33 horas (40 h.a) Teóricas: 36h.a Práticas: 4h.a 
Docente Responsável: Paulo Francisco Monteiro Galvão 

 
EMENTA 

Estatuto jurídico do mar. Estatuto jurídico dos navios. Marinha mercante. Comercio de mercadorias. 

Direito processual marítimo. Segurança da navegação. Poluição marinha. 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
Capacitar o aluno a ter conhecimentos e habilidades sobre a aplicação da Legislação 
Marítima Internacional e Nacional. 

Específicos 
 

• Desenvolver conhecimentos e habilidades sobre Legislação do mar, da navegação e do 
transporte Marítimo de cargas e passageiros 

• Saber analisar os procedimentos Jurídicos e administrativos sobre Legislação marítima 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I – ESTATUTO JURIDICO DO MAR 

 
• Organização marítima internacional 
• Mar territorial, zona contigua, zona econômica exclusiva 
• Direito de passagem inocente 


