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EMENTA

Elementos da Teoria da comunicação; Funções da Linguagem; Gêneros e tipos textuais; Noções metodológicas de leitura e

interpretação de textos; Habilidades básicas de produção textual; Noções l inguístico-gramaticais aplicadas a textos de natureza

diversa.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral:

Entender a linguagem como atividade interativa, sócio comunicativa através da qual se estabelecem as relações

sociais e dominar os aspectos fundamentais do processo comunicativo com ênfase na diversidade linguística.

Específicos:

Fazer leitura critico analítica de diferentes gêneros textuais;

Analisar e redigir textos argumentativos;



Reconhecer a diversidade linguística;

Resumir e analisar textos diversos;

Produzir textos de diversas tipologias.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Unidade I

As diferentes concepções de linguagem

•           Linguagem e cognição

•           Modalidades da língua

•           As variações linguísticas

•           Tipos de variações linguísticas  

•           Teoria da comunicação

•           O texto

•           Tipologia textual e gêneros textuais

•           Tipos textuais

•           Textualidade

•           Propriedades da textualidade

•           Compreensão de texto

•           O texto literário / o texto não literário

Unidade II

Técnicas de produção textual aplicadas ao texto acadêmico

•           O parágrafo

•           Palavras e ideias chave

•           Dissertação argumentativa

•           Estrutura da dissertação

•           O  Resumo

•           Resumo indicativo

•           Resumo informativo

•           Resumo crítico



Unidade III

Orientações gramaticais

•           Noções básicas de morfossintaxe

•           Regras de pontuação

METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão conduzidas com explanação inicial do conteúdo, seguido de atividades de fixação do conteúdo. As explicações

e comentários serão apoiadas por recursos audiovisuais. As avaliações serão realizadas através de atividades individuais e em

grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ x] Quadro

[x ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

A avaliação será qualitativa e quantitativa, esta será feita através de avaliações escritas individuais e trabalhos em equipe; esta

será realizada através produção de gêneros textuais específicos, enquanto aquela ocorrerá com pontuação atribuída à

participação oral e escrita durante as aulas.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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