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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Tópicos em Linguagem 
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Professor: Leonardo Moreira Ulhôa
Carga Horária: 67 h/a Oferta:

2.

EMENTA

a). Aspectos Normativos da Língua Português – b). Textualidade: coesão e coerência – c). Texto e contexto (Cena 

Enunciativa) – d). Conhecimentos e competências necessárias à prática de leitura e da escrita – e). Gêneros textuais e 

discursivos de diversas esferas da atividade de comunicação – f). Cena Enunciativa – g). Intencionalidade Discursiva – h). 
Coesão e Coerência – i). Gêneros Textuais/Discursivos

3. OBJETIVOS

Geral: 

Aperfeiçoar competências de leitura e escrita necessárias ao uso da linguagem em diferentes situações comunicativas. 

Específicos:



 

- Estimular o pensamento crítico dos alunos para compreensão da linguagem como um fenômeno social, histórico, cultural 
e ideológico;

- Oferecer elementos para aprimoramento do uso da língua portuguesa – norma padrão – em suas modalidades escrita e 
oral;

- Desenvolver a capacidade de comunicação escrita sob a perspectiva da norma gramatical;

- Integrar o estudo da língua portuguesa ao desenvolvimento da capacidade de organização e produção de textos. 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DATA CONTEÚDO

31/03 Apresentação da disciplina, dos alunos e das expectativas em relação ao curso  

01/04 Apresentação dos diferentes espaços acadêmicos e administrativos do Campus Santa Mônica 

07/04 A importância da leitura e o medo do livro 

08/04 Atividades com o texto: “Brasileiro não gosta de ler?”

14/04 As inter-relações entre língua e cultura / Modalidades da língua

22/04 O que é ler? ... E o que é texto? 

28/04 O texto e seus elementos estruturais

29/04 A intertextualidade



 

05/05 A linguagem do texto

06/05 Gêneros textuais

12/05 Estudo do texto e tipos de frase 

13/05
 
A frase e sua organização: características e constituição 

19/05 Aspectos linguísticos aplicados ao texto 

20/05 Estudo da pontuação 

26/05 Tópicos gramaticais: crase e concordância nominal

27/05 Tópicos gramaticais: concordância verbal e acentuação 

31/05
 
Leitura e produção textual

02/06 A construção da coerência textual

03/06 Marcos de coesão 

07/06 Elos coesivos 

08/06 A lógica do (no) texto

09/06 Relações lógicas no texto

10/06 O processo de produção textual 



 

13/06 Construção da argumentação

14/06 A tese e seus argumentos

15/06 Marcadores argumentativos 

20/06 Significados implícitos

21/06
 
Intencionalidade discursiva na construção do texto 

22/06 Produção escrita

23/06 Ampliação de vocabulário: o uso do dicionário e o sentido das palavras 

24/06 Estudo e interpretação de texto

29/06 Criação de anúncios publicitários 

30/06 Criação de anúncios publicitários 

01/07 Encerramento e avaliação final da disciplina

5. AVALIAÇÃO

O processo de avalição será contínuo ao longo das aulas e das atividades desenvolvidas em sala de aula. Nesse contexto, 
iremos verificar se o processo de ensino-aprendizagem está sendo satisfatório ou se precisará sofrer alterações a fim de 
alcançar os objetivos propostos. Para tanto, analisaremos constantemente as produções textuais que os alunos realizarão 
no cotidiano das aulas, o desempenho frente aos trabalhos em grupo, a participação em trabalhos cooperativos e que 
envolvem a discussão, assim como a evolução dos conhecimentos linguísticos nas situações de comunicação oral.   
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