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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, 
criativos, investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuarem em ambientes de 
informática, no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, 
modelação e gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e 
comunicação), dados e sistemas que abordam processos administrativos e de negócios das 
organizações. 
 
 
EMENTA: 
Técnicas de redação: descrição, narração, dissertação. Interpretação de textos. O padrão culto do 
português. Acentuação. Concordância. Pontuação. Crase. 
 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

- Dominar a objetividade e criatividade na produção de textos narrativos, descritivos e 
dissertativos; desenvolver atividades de leitura crítica; ampliar o uso da gramática de forma prática, 
útil e de fácil compreensão, elevando o padrão lingüístico; 

- Proporcionar aos acadêmicos o uso da linguagem com eficácia, sabendo assumir a palavra 
com segurança, além de criar textos – tanto orais e/ou escritos – de maneira adequada às variadas 
situações do cotidiano; 

- Capacitar os alunos na utilização dos diferentes registros, inclusive os mais formais da 
variedade lingüística valorizada socialmente, sabendo empregá-los nas mais variadas situações de 
comunicação que se apresentem; 

- Conscientizar os acadêmicos da importância em conhecer e respeitar as diferentes 
variedades lingüísticas do Português falado no Brasil; 

- Desenvolver a expressão oral através de textos e atividades relacionadas com a vida social 
do acadêmico; 

- Aplicar os processos básicos da comunicação. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:  



- Aplicar corretamente o conhecimento e as normas da Língua Portuguesa e os procedimentos 
argumentativos na produção de textos e relatórios diversos; 
- Reconhecer e estabelecer diferenças entre o texto literário e o texto técnico; 
- Redigir textos adequados à sua realidade profissional; 
- Redigir textos com correção, clareza e objetividade. 
 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
28/02  20h40min – 

22h20min 
Apresentação: docente; plano de ensino; metodologia de trabalho; 
organização dos grupos de estudo; dos acadêmicos. Dinâmica do nome. 
Teste diagnóstico (Prof. Pasquale). 

06/03  Idem Diferença entre narração, descrição e dissertação. Análise de textos. 
13/03  Idem Narração: técnica de narração, tipos de narrador; elementos; narração 

objetiva e subjetiva; discurso; discurso direto e indireto, transformação de 
DD em DI e vice-versa; níveis de linguagem. Elaborar texto narrativo. 

20/03 Idem Descrição: a) de pessoa ou a técnica de retrato; descr5ição de objetos 
(constituídos de uma parte ou de várias partes), descrição de ambientes e 
paisagens.  

27/03 Idem Composição de texto misto. 
03/04  Idem Dissertação: diferença entre tema e título; escolha dos argumentos; a 

relação de causa e conseqüência; abordagem de temas polêmicos: 
argumentos favoráveis e contrários, como concluir, variações possíveis. 

10/04  Idem Idem: retrospectiva histórica; localização espacial: abordagem separada 
de cada região, análise comparativa das regiões. Atividade. 

17/04  Idem Idem: predominância crítica; o que não se deve fazer em uma 
dissertação. O poema e a dissertação. 

24/04  Idem Idem: a dissertação a partir de um estímulo visual sem texto, a charge e 
um ou mais textos; a dissertação a partir de um ou mais textos; a técnica 
do resumo. 

08/05  Idem Intertextualidade, paráfrase, paródia, resenhas. 
15/05  Idem Dificuldades gramaticais: acentuação, pontuação, classes de palavra; 

verbo haver; ortografia; concordâncias: nominal e verbal; separação 
silábica; regências: nominal e verbal; colocação pronominal;... 

29/05 
 

Idem Idem 

05/06 Idem Idem 
12/06 Idem Idem 
19/06 Idem Idem. 
26/06 Idem Idem. 
03/07 
* 

Idem Idem 

10/07 
* 

Idem Idem 

 
* Aulas a serem ministradas em horário diferenciado. 
 
Observação: as dificuldades gramaticais serão trabalhadas durante todas as aulas, principalmente 
nas produções de texto. 
 
 
 
METODOLOGIA PROPOSTA: 



- Dinâmicas de grupo; 
- Uso de transparências e diversos textos; 
- Estudo dirigido; 
- Produção de textos variados; 
- Uso de obra de arte (para a descrição); 
- Aulas expositivas dialogadas; 
- Apostila; 
- Pesquisas, atividades individuais e em grupo; 
- Debates; 
- Seminários. 
 
 
AVALIAÇÃO:  
A avaliação será contínua e integral. O resultado final será obtido pela: 
- assiduidade; 
- leituras previamente determinadas; 
- participação nas atividades em sala de aula; 
- trabalho extraclasse; 
- produção dos textos indicados no conteúdo programático; 
- argüições orais; 
- provas objetivas e subjetivas. 
 
 
 

Bibliografia básica: 
* * * ANDRADE, Maria M de; HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa: noções básicas 

para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 1999. 
*VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
*LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade. São Paulo: Ática, 1998. 
*FARACO & MOURA. Gramática. São Paulo: Ática, 2002. 
*GRANATIC, Branca. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 1995. 
* PELLEGRINI, Tânia e FERREIRA, Marina. Redação palavra e arte. São Paulo: Atual, 1999 
 
Bibliografia complementar: 
 
*SOARES, Magda B; CAMPOS, Edson N; Técnicas de Redação. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1978 
*PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990 
* ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada . São Paulo: Moderna, 1996. 
* MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2000. 
* SEREBRENICK, Salomão. 70 segredos da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Bloch, 1991. 
* GONÇALVES, J. Milton. Tira-teimas de português. Rio de Janeiro: Gryphus, 1999. 
* SQUARISI, Dad. Dicas da Dad. São Paulo: Contexto, 2002. 
Publicações on-line: 
* Produções de texto de vestibulares; 
* Pesquisas. 
Filmes: 
* Tempo de Despertar – Robert de Niro; 
* Adorável Professor 
* Rain Man 



* Patch Adams – O amor é contagioso; 
* “Nada na vida é tão grande quanto um simples milagre” (baseado numa hist. real) 
*A Vida é bela; 
* Shaekspeare Apaixonado; 
* Mentes brilhantes. 
 
 
Observação: adotar-se-á o livro destacado em negrito (* * *) na BIBLIOGRAFIA BÁSICA como 
material permanente de estudo do acadêmico de Sistemas de Informação. 
 
 
                                Professora Marcli Teresinha Rocha Carvalho 
                                                     Fevereiro de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


