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CURSO(S): BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
SEMESTRE/ANO:  II/2007     PRÉ-REQUISITOS:  
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 
 
EMENTA: 
Introdução à comunicação: conceitos, elementos, processos. Códigos e signos. Níveis lingüísticos. 
Gramaticabilidade x aceitabilidade. Tópicos gramaticais: acentuação gráfica, regência nominal e 
verbal; colocação pronominal. Redação: textos técnicos e literários; elaboração de textos técnicos. 
Discurso. Dissertação. Expressão oral: leitura e compreensão de textos técnicos; fundamentação e 
argumentação de idéias e pensamentos. Ideologia dos textos. Sintaxe: concordâncias: nominal e 
verbal. Regências: nominal e verbal. Redação técnica, oficial e comercial; relatório técnico. 
 
 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Compreender e construir textos com correção, clareza e objetividade, requeridos no exercício de 
funções contábeis, empresariais e/ou governamentais. 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
 
* Aplicar corretamente o conhecimento e as normas da Língua Portuguesa e os procedimentos 
argumentativos na produção de textos e relatórios contábeis; 



* 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 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 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. 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
01/08 Período 

integral: 
20h40min às 
22h20min 

Apresentação: pessoal e profissional do docente; ementa; plano 
de ensino; bibliografia; formas de avaliação; metodologia 
empregada; grupos organizados; dinâmica do NOME 
(observação do vocabulário, do emprego da língua-padrão,...)  
Teste do Professor Pasquale : diagnóstico.   

08/08 Idem Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos: 
estudo, fluxograma, exposição. Análise de um artigo científico. 

15/08 Idem Acentuação: regras, atividades. 
22/08 Idem Ortografia: teoria e prática. 
29/08 Idem Teste sobre o conteúdo estudado. Crase: teoria e prática. 
05/09 Idem O léxico: vocabulário e contexto; denotação e conotação; 

polissemia e homonímia; sinônimos; parônimos; campos 
semânticos e campos léxicos. 

12/09 Idem O parágrafo: conceito; qualidades do parágrafo; estrutura; 
tópico frasal; desenvolvimento; conclusão; formas de 
desenvolvimento do parágrafo; organização do texto. 

19/09 Idem Elaboração de tópicos frasais; exercícios variados com os 
parônimos e homônimos. 

26/09 Idem Formas de composição do texto: elementos estruturais, tipos de 
texto; descrição. Atividade. 

03/10 Idem Características da narração; leitura de textos narrativos; 
aplicação. 

10/10 Idem Dissertação; atividades. 
17/10 Idem Técnicas de dissertação; aplicação das diferentes formas de 

composição do texto. 
24/10 Idem Editorial; crônica; notícia; reportagem.  
07/11 Idem Aspectos da redação técnica: carta comercial, requerimento, 

memorando, ofício, relatório, Curriculum Vitae, procuração. 
Aplicação de alguns documentos técnicos. 

14/11 Idem Diretrizes para a realização de um seminário: teoria e prática. 
21/11 Idem Regulamento, estatuto, aviso, bilhete, ordem de serviço, 

declaração, edital, recibo, atestado, circular, convocação.  
28/11 Idem Texto expositivo-argumentativo: coesão, unidade, coerência, 

ênfase. 
05/12 Idem Dissertações científicas. 
 



 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
O programa de ensino será desenvolvido com base em: 
- aulas teóricas e práticas; 
- ênfase na leitura e produção textual; pesquisa e atividades individuais e em grupo; 
- debates; 
- seminários; 
- estudo dirigido; 
- dinâmicas de grupo; 
- apostila; 
- pesquisa. 
 
 
AVALIAÇÃO:  
A avaliação do acadêmico será contínua e integral. O resultado final será obtido pela: 
- assiduidade; 
- leituras previamente determinadas; 
- participação nas atividades em sala de aula; 
- realização de trabalhos extraclasse; 
- produção dos textos indicados no conteúdo programático; 
- três avaliações escritas; 
- argüições orais. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
 
* * *MARTINS, Dileta Silveira e ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 
São Paulo: Atlas, 2007 
* 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 
* ANDRADE, Maria M de; HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. São Paulo: Atlas, 1999. 
* MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2000 
* MEDEIROS, João Bosco. Correspondência Técnicas de Comunicação Criativa. São Paulo: Atlas, 
1995.   
* HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001 
 
Bibliografia de apoio: 
*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 
* 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. 



*ALBUQUERQUE, A. Tenório. Redação Oficial. Rio de Janeiro: Getúlio Costa, 1994. 
*PENTEADO, J. R. Withaker. A técnica da comunicação humana.  2 ed. São Paulo: Pioneira, 1985. 
*SARMENTO, Leila Luar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2001. 
*NADÓLSKIS, Hêndricas.  Normas de Comunicação em Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
Publicações on-line: 
* Produções de texto de vestibulares; 
* Produções de texto do CRC/ SC, CFC; 
* 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 em história 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 Ciências Contábeis. 
 
 
                                Professora Marcli Teresinha Rocha Carvalho 
                                                Julho de 2007  


