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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais  da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e 
à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a 
atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando 
novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento de água, sistemas de esgotamento 
sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio 
ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade 
ambiental e da saúde pública. 
 

EMENTA: 
Leitura e compreensão de textos da área: níveis de compreensão de leitura. Estudo da estrutura e 
tipologia de textos: elementos do discurso e da textualidade. Estudo e produção de textos técnicos e 
científicos. Raciocínio lógico e linguagem. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Compreender a leitura nas dimensões verbais e extraverbais. Produzir textos acadêmicos 
considerando as dimensões verbais e extraverbais. Empregar as tipologias textuais na estruturação 
de textos de acordo com a necessidade do gênero específico.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Compreender o texto nas dimensões verbais e extraverbais; 
Produzir a síntese dos textos a partir das palavras e ideais-chave. 
Produzir comentário a partir dos aspectos discursivos do texto lido. 
Saber posicionar-se criticamente em relação ao tema. 
Produzir textos acadêmicos considerando o gênero, as dimensões verbais e extraverbais do texto. 
Empregar as tipologias textuais adquadamente. 
Compreender a alteridade do discurso e produzi-la. 
Analisar o texto para compreensão da textualidade. 
Compreender o uso da pessoa gramatical em textos acadêmicos. 
Construir textos respeitando a lógica e a textualidade. 
 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
23/7 15h10 - 

17h50 
Apresentação: do professor e da metodologia de trabalho. Introdução à 
comunicação: conceitos, elementos, processos. Códigos e signos. Níveis 
linguísticos. Gramaticalidade e aceitabilidade. Discurso e Ideologia dos 
textos. Revisão de aspectos gramaticais a partir da necessidade 
evidenciada. 

30/7 15h10 - 
17h50 

Cronotopo: elementos do discurso e da textualidade. Alteridade do 
discurso.  

6/8 15h10 - 
17h50 

Paráfrase: características, análise e produção. 

13/8 15h10 - 
17h50 

A produção da leitura.  Níveis de compreensão de leitura. As ideias e 
palavras – chave. 

20/8 15h10 - 
17h50 

A formação do objetivo do texto e a construção da tese. O Plano de 
desenvolvimento considerando a tipologia de enumeração. 

27/8 15h10 - 
17h50 

Frase, oração, período, parágrafo. Dissertação: fundamentação e 
argumentação de ideias e de pensamentos. Raciocínio lógico e linguagem. 
A organização da estrutura do texto por comparação: tempo/espaço, 
prós/contras, semelhança/contraste, causa/consequência. 

3/9 15h10 - 
17h50 

A resenha crítica: características, análise e produção. 

10/9 15h10 - 
17h50 

O artigo científico: características e análise.  

17/9 15h10 - 
17h50 

Leitura do texto 1 para a produção do artigo: organização das  fichas de 
leitura, de apontamentos e produção de resenha crítica do texto lido.  

24/9 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da resenha produzida. Leitura do texto 2 para a produção 
do artigo: produção de resenha crítica do texto lido. 

1/10 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da resenha produzida. Leitura do texto 3 para a produção 
do artigo: produção de resenha crítica do texto lido. 

8/10 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da resenha produzida. Leitura do texto 4 para a produção 
do artigo: produção de resenha crítica do texto lido. 

15/10 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da resenha produzida. Organização do plano de 
desenvolvimento para a produção do artigo científico: o esboço, as seções, 
a definição do objetivo, o viés de argumentação, a seleção de subsídios 
para a construção da alteridade do discurso (T1). 

22/10 15h10 - 
17h50 

Início da produção textual das seções do artigo científico. Orientação 
individualizada sobre a produção textual da seção do artigo a ser 
produzida. 

29/10 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da seção produzida do artigo científico. Orientação 
individualizada sobre a seção produzida.  Produção de nova seção. 

29/10 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da seção produzida do artigo científico. Orientação 
individualizada sobre a seção produzida.  Produção de nova seção. 

5/11 15h10 - 
17h50 

Refeitura (T4) da seção produzida do artigo científico. Orientação 
individualizada sobre a seção produzida.  Produção de nova seção. 

12/11 15h10 - 
17h50 

Acertos finais da produção do artigo científico. Entrega definitiva em 
versão impressa e mídia virtual para avaliação (T2). 

19/11 
 
 
26/11 
 
3/12 

15h10 - 
17h50 
 
15h10 - 
17h50 
15h10 - 

Defesa oral do artigo produzido (T3). 
 
 
Defesa oral do artigo produzido (T3).  
 
Defesa oral do artigo produzido (T3). 



17h50 
 

   
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
O programa de ensino será desenvolvido com base em: aulas teórico-práticas; produção textual em 
sala; atividades individuais e em grupo; refeituras em sala das produções realizadas; defesa oral e 
escrita dos trabalhos. 
 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação do acadêmico será obtida por: T1 (plano de desenvolvimento) +T2 (artigo concluído) 
+T3 (defesa oral) +T4 (realização das refeituras). Todas as avaliações terão o mesmo peso. A 
recuperação paralela do T1 e T2 consistirá no processo de refeitura dos textos escritos durante a 
orientação individualizada. A recuperação do T3 será oferecida no dia 3/12 àqueles que obtiverem 
nota inferior a 7 pontos. A nota do T2 e por consequência a do T3 será zerada se o T2 apresentar-se 
parcial ou totalmente plagiado. Será atribuído o valor máximo do peso ao T4 àqueles que estiverem 
em dia com todas as refeituras textuais conforme orientação individualizada. 
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