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OBJETIVO GERALDO CURSO:
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que promovam o
desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de responsabilidade, competência, criatividade,
ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, assessorando na tomada de decisões.

EMENTA:
Noção de língua como discurso constituído social dialógica e ideologicamente. Articulação dialógica, paráfrase e alteridade.
Estratégias de organização e de produção de gêneros acadêmicos específicos: resumo, resenha crítica, artigo científico,
seminário. O texto e a textualidade: os fatores de textualidade. Produção de gêneros da esfera empresarial: ofício,
memorando, requerimento, atestado, certidão, edital, ata, parecer, nota explicativa.

OBJETIVO GERALDADISCIPLINA:
Compreender e construir textos de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa, com clareza e objetividade,
requeridos no exercício de funções contábeis, empresariais e/ou governamentais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DADISCIPLINA:
- Conscientizar os acadêmicos sobre a realidade da língua como discurso constituído social, dialógica e ideologicamente.
- Levar ao conhecimento dos acadêmicos os gêneros do discurso específicos mais usuais da esfera acadêmica e os da esfera
profissional com os quais se depararão quando egressos.
- Promover a produção textual dos gêneros específicos de acordo com as exigências do gênero e da esfera a que pertencem;
- Desenvolver as habilidades de comunicação empresarial e aplicá-las na construção de textos de qualidade;
- Construir textos com excelência em coerência e coesão;
- Identificar destinatários do discurso e operar com modalidades no processo do texto informativo e argumentativo;
- Compreender diferentes aspectos da gramática que podem auxiliar no desenvolvimento textual oral e escrito.



CRONOGRAMADEATIVIDADES:

Data Horário Conteúdo
04/08 18h50-22h20 Aula 1: Apresentação do professor e dos acadêmicos. Dinâmica em sala. Apresentação do plano

de ensino e discussão. Noções iniciais acerca da disciplina.
11/08 18h50-22h20 Aula 2: Discussão acerca de linguagem, língua, fala, oralidade e escrita. A língua como discurso

constituído social dialógica e ideologicamente.
18/08 18h50-22h20 Aula 3: Estudo do texto que trata dos diferentes contextos da fala e da escrita. Os diferentes

registros. Diferenças de fala e escrita. Articulação dialógica: a alteridade do discurso (o plágio, a
citação direta, a paráfrase, a originalidade). O texto e a reflexão.

25/08 18h50-22h20 Aula 4: Articulação dialógica: a paráfrase. Atividades parafrásticas em nível de parágrafos.
Atividade de leitura, escrita e paráfrase.

01/09 18h50-22h20 Aula 5: O resumo. Estudo teórico e prático. As palavras-chave, ideias-chave. Atividade prática.
15/09 18h50-22h20 Aula 6: Avaliação 1 – T1 – Produção textual - Produção de um resumo, a partir de texto lido e

discutido (Nota 1, equivalendo a 20% do total). OBS. – Correção do rascunho de modo
individual, em sala-de-aula, para, depois, ser transcrito em folha própria, para fins de correção
final e atribuição de nota.

16/09 08h20-11h50 Aula 7: Aula a distância (sábado): Estudo de texto teórico acerca da resenha crítica: características
e parte teórica. Análise de exemplo de resenha. A nota explicativa (rodapé e fim). Maneiras de
elaboração de uma resenha acadêmica. Elaboração de um esquema-resumo para discussão em sala
de aula, posteriormente.

22/09 18h50-22h20 Aula 8: Discussão do texto acerca da resenha crítica acadêmica. Explicação acerca da sua
elaboração. Discussão do estudo efetuado a distâncias, em 16/09. Avaliação 2 – T2 – Produção
textual - Produção de uma resenha acadêmica, a partir de texto lido e discutido (Nota 2,
equivalendo a 20% do total). OBS. – Correção do rascunho de modo individual, em sala-de-aula,
para, depois, ser transcrito em folha própria, para fins de correção final e atribuição de nota.

29/09 18h50-22h20 Aula 9: Avaliação 3 – P1, com questões objetivas e dissertativas. (Nota 3, equivalendo a 20% do
total).

30/09 08h20-11h50 Aula 10 - Aula a distância (sábado): Leitura do texto teórico “O texto acadêmico (Artigo)”:
estrutura de um artigo, como efetuar diferentes tipos de citações dentro de um artigo. Atividades
escritas acerca de como citar autores direta e indiretamente. Como efetuar uma citação longa e
curta. Elaboração de texto, efetuando citações (Temática: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO.
Efetuar quatro citações das apostilas já estudadas: curta, longa, direta e indireta). Discussão desta
atividade em sala de aula, no dia 06/10.

06/10 18h50-22h20 Aula 11: Discussão acerca do assunto da apostila lida a distância e dos textos elaborados.
Correção do rascunho e transcrição em folha própria. Apresentação do texto pronto ao grande-
grupo.

20/10 18h50-22h20 Aula 12: Leitura do texto “CONCEPÇÕES DE TEXTO”: estudos teóricos acerca do texto. Estudo
de diferentes tipologias e gêneros textuais. As características do texto. O texto descritivo,
narrativo, dissertativo e poético. Elaboração de uma síntese.

27/10 18h50-22h20 Aula 13: Retomada das sínteses elaboradas na aula do dia 20/10, discussão e apresentação ao
grande-grupo.. Esclarecimento de possíveis dúvidas. Leitura e discussão da apostila acerca dos
FATORES DE TEXTUALIDADE: o texto e a textualidade. O que permite que um texto seja um
texto. Os diferentes fatores de textualidade. A coerência e a intertextualidade.

28/10 08h20-11h50 Aula 14 - Aula a distância (sábado): Leitura e elaboração de texto sintético acerca dos diferentes
fatores de textualidade (coerência, intertextualidade, situacionalidade, informatividade,
intencionalidade e aceitabilidade). Preparar apresentação para a aula do dia 10/11).

10/11 18h50-22h20 Aula 15: Retomada do texto sintético elaborado na aula do dia 20/10. Apresentação das sínteses
ao grande-grupo. Discussão dos itens-chave de cada fator de textualidade e das principais ideias
abordadas no texto. Explicação geral do assunto. Atividades acerca dos principais fatores de
textualidade estudados (apostila com exercícios a serem efetuados em grupo).

17/11 18h50-22h20 Aula 16: Avaliação 4 – P2, com questões objetivas e dissertativas. (Nota 4, equivalendo a 20% do
total). Conteúdo: Concepções de Texto e Fatores de Textualidade.

24/11 18h50-22h20 Aula 17: A COESÃO TEXTUAL. Estudo do texto em duplas e exposição livre de itens ao grande
grupo. Retomada pelo professor. Com explicações das principais regras. Atividade escrita.
Exercícios sobre conteúdos referentes à Coesão Textual. Correção no grande-grupo.

01/12 18h50-22h20 Aula 18: Avaliação 5 – P3, com questões objetivas e dissertativas. (Nota 5, equivalendo a 20% do
total). Conteúdo: Apostila do assunto e exercícios sobre coesão textual.

08/12 18h50-22h20 Exame Final.



METODOLOGIA PROPOSTA:
O programa de ensino será desenvolvido com base em: aulas teórico-práticas; leituras e produção textual; atividades
individuais e em grupo; exposição dialogada, discussão e problematização dos assuntos, trabalhos em grupos, utilização
diversificada de recursos didáticos e audiovisuais, objetivando a construção de espaços potenciais de ensino-
aprendizagem.

AVALIAÇÃO:
A avaliação do acadêmico será obtida por: Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota 5, todos os itens com o mesmo peso.
Avaliação 1 – T1: Produção textual; Avaliação 2 – T2: Produção Textual; Avaliação 3 – P1: Prova com questões objetivas e
dissertativas; Avaliação 4 – P2: Prova com questões objetivas e dissertativas e Avaliação 5 – P3: Prova com questões
objetivas e dissertativas. Cada uma das notas – de zero a dez – equivalerá a 20% do total. A recuperação paralela ocorrerá
por meio de reelaborações textuais (no caso de produções textuais) e por meio do reestudo dos assuntos e prova de
recuperação (no caso de provas escritas).
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