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PLANO DE ENSINO 

 

I. Identificação 

Curso:  

Disciplina: Língua Portuguesa 

Docente: Hugo de Andrade Silvestre 

Carga horária: 80 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8181785141644978    

Período: 1º  

Ano/semestre: 2018/1 

 
II – Ementa 
 
Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de 

textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua 

portuguesa padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 

III - Objetivos gerais 

 Desenvolver a expressão textual escrita relativa às necessidades básicas da vida 

acadêmica e profissional. 

 Perceber a língua como instrumento de comunicação com o mundo e com os 

semelhantes, além de integrante das identidades sociais e individuais. 

 
IV - Objetivos específicos 

 Reconhecer os diferentes modos da lingua(gem) nas práticas socioculturais, percebendo 
as diversas possibilidades de emprego da língua na interação social. 

 Eleger a expressão escrita adequada à prática social, considerando aspectos da vida 
acadêmica, profissional e em sociedade.  

 Monitorar os efeitos de sentido na produção escrita, desenvolvendo habilidades de 
exposição de informações de maneira clara e concisa.  

 Elaborar textos de gêneros diversos, possibilitando navegar entre situações e práticas 
sociais diferentes.  

 Empregar a argumentação de modo eficiente, direcionando as habilidades a serem 

desenvolvidas à atuação acadêmica e profissional. 

 
V - Conteúdo Programático 

 Língua e Linguagem 
 Elementos e processos de comunicação 
 Leitura e interpretação de textos       
 Parágrafo padrão 
 Substantivo, Verbo, Período  
 Construção de Sentido 
 Texto: o que é?  
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 Gêneros Textuais 
 Termos da Oração, Período Simples e Composto 
 Pontuação: o uso da vírgula 
 Textos Argumentativos 
 Coesão e Coerência 
 Ortografia e Acentuação 
 Concordância Nominal e Verbal 

 

VI – Metodologia 

Serão utilizados os recursos tecnológicos disponíveis para a modalidade a distância para o 

desenvolvimento das aulas. Dessa forma, é previsto o envolvimento dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Leitura do conteúdo. 

 Quiz – questões do tipo verdadeiro ou falso, múltipla escolha e correspondência. 

 Aprofundamento – questões objetivas diretamente relacionadas ao conteúdo das 

atividades on-line e das provas. 

 Verificação da aprendizagem (presencial e on-line). 

 

VII - Avaliação 

A avaliação é composta por três Verificações da Aprendizagem - VA. O aluno deverá alcançar 

média 60 para aprovação. A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: 

1ª VA  

Nivelamento: 10 pontos extras 

Quiz 1 – 10 

Quiz 2 – 10 

Quiz 3 – 10 

Aprofundamento - 10 

Prova presencial – 60  

 

2ª VA  

Nivelamento:  10 pontos extras 

Quiz – aula 4 – 10 

Quiz – aula 5 – 10 

Quiz – aula 6 – 10 

Aprofundamento – 10 

Prova on-line – 60  

 

3ª VA  

Nivelamento: 10 pontos extras 

Quiz – aula 7 – 15 

Quiz – aula 8 – 15 

Aprofundamento – 10 

Prova presencial – 60  
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