
8.1   PORTUGUÊS JURÍDICO 

 

PLANO DE ENSINO 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Português jurídico 

Curso: Técnico em Serviços Jurídicos 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 40 horas (33,3 h.r.) Teóricas: 40 h.a. Práticas: 0 h.a 

Docente Responsável: Verônica Batista 
 

EMENTA 

Textos com linguagem jurídica. Textos com linguagem jurídica. Técnicas de redação. Ciência da 

comunicação. Aspectos gramaticais. Redação técnica. Interpretação de textos jurídicos. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer os fundamentos do Português Jurídico, bem como a sua correta aplicação 

nas peças do Direito, por meio de gêneros textuais relacionados ao mundo jurídico. 

Específicos 

 Reconhecer a linguagem jurídica como instrumento de socialização do conhecimento, 

levando em consideração a função social da linguagem.  

 Desenvolver a habilidade de comunicar-se, empregando adequadamente a linguagem 

nas diferentes situações de comunicação jurídica, de modo a qualificar-se para o 

exercício da carreira jurídica.  

 Produzir textos coesos e coerentes, conforme as modalidades textuais estudadas, 

aplicados à área jurídica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Linguagem jurídica: conceito e características. 

 Teoria da comunicação jurídica. 

 Funções e níveis da linguagem jurídica. 

 Vocabulário jurídico. 

 Texto, contexto e intertexto. 

 O parágrafo jurídico: como iniciar, desenvolver e concluir os parágrafos jurídicos. 

 Parágrafos narrativos, descritivos e dissertativos. 

 A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. 

 Coesão e coerência textual. 

 Gêneros textuais: a lei (leitura e interpretação), o requerimento, o parecer, a notificação, 

e a procuração (produção escrita). 

 A petição inicial: estudo da linguagem e da estrutura textual. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

● Aulas expositivo-dialogadas e sempre que possível contendo exemplos práticos. 



● Aulas utilizando recursos audiovisuais e explorando, ao máximo, imagens. 

● Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos complementares, apresentação de vídeos e 

exercícios de fixação da aprendizagem. 

● Apresentação de seminários e, sempre que possível, palestras com profissionais da área de 

Direito. 

● Disponibilização de material bibliográfico em meio digital. 
 

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: 

● Avaliação contínua dos conteúdos discutidos. 

● Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, tais 

como: estudo dirigido, seminários, pesquisas, etc. 

● Relatórios das aulas teóricas e práticas. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

didáticos: 

● Quadro branco, lápis marcador e apagador. 

● Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático. 

● Materiais didáticos. 

● Data Show. 

● Softwares e Objetos de aprendizagem construídos com recursos computacionais. 

● Acervo da biblioteca referência da disciplina. 
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