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PLANO DE ENSINO 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
DISCIPLINA: Comunicação Acadêmica e Empresarial                             SIGLA: CAE     
 
PROFESSOR: JORGE MARCOS BUSSARELLO 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h  TEORIA: 36h  PRÁTICA: 36h 
 
CURSO(S): BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS    
 
SEMESTRE: 2013/1                       PRÉ-REQUISITOS: não possui 
 
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: 
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. Produção de gêneros da esfera empresarial: ofício, 

memorando, requerimento, atestado, certidão, edital, ata, parecer, nota 

explicativa. 

 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
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 DA DISCIPLINA: 
 
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. 
  



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

   
Data Horário Conteúdo 

18/2 
 

18h50-22h20 
 

Aula 1: Apresentação do professor e recepção dos calouros.   

25/2 18h50-22h20 Aula 2: Apresentação do plano de ensino. Noção de língua como 

discurso constituído social dialógica e ideologicamente. 

  

4/3 18h50-22h20 Aula 3: Articulação dialógica: paráfrase. Exercícios.   
11/3 18h50-22h20 Feriado Ibirama   
18/3 18h50-22h20 Aula 4: Articulação dialógica: alteridade. Produção de 

texto parafrástico com citação direta e indireta (T1). 

  

25/3 18h50-22h20 Aula 5: Refeitura do texto parafrástico/alteridade. Resumo. 
(palavras-chave, ideias-chave). À luz da tecnologia. 

  

1/4 18h50-22h20 Aula 6: Resenha crítica: características, análise e apontamentos.   
8/4 18h50-22h20 Aula 7: Produção da resenha crítica (T2).   
15/4 18h50-22h20 Aula 8: Refeitura da resenha crítica. Seminário (nota explicativa).   
22/4 18h50-22h20 Aula 9: Apresentação do seminário.    
29/4 18h50-22h20 Aula 10: Apresentação do seminário.    
6/5 18h50-22h20 Aula 11: Ofício e memorando. Produção do gênero (T3).     
13/5 18h50-22h20 Aula 12: Refeitura do ofício. Parecer (produção) (T4).    
20/5 18h50-22h20 Aula 13: Refeitura do parecer. Requerimento, atestado, certidão, 

edital.   

  

27/5 18h50-22h20 Aula 14: Ata. Produção do gênero.   
3/6 18h50-22h20 Aula 15: Nota explicativa. Estratégias de organização do texto: o 

parágrafo.  
  

10/6 18h50-22h20 Aula 16: Nota explicativa. Estratégias de organização do texto: 
Enumeração. 

  

17/6 18h50-22h20 Aula 17: Nota explicativa. Produção textual do gênero (T5).   
24/6 18h50-22h20 Aula 18: Refeitura do texto para nota explicativa.   
8/7 18h50-22h20 Exames Finais.   
 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
 
O programa de ensino será desenvolvido com base em: 
aulas teórico-práticas; leituras e produção textual; atividades individuais e em grupo; refeitura das 
produções textuais. 
 
AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação do acadêmico será obtida por: T1 (alteridade) +T2 (resenha crítica) +T3 (ofício) +T4 
(parecer) +T5 (nota explicativa). Todas as produções textuais terão o mesmo peso. A recuperação 
paralela ocorrerá com as refeituras dos textos oferecida na aula imediatamente posterior àquela em 
que houve sua produção. A nota da primeira produção será reajustada em no máximo dois pontos se 
houver progressão na refeitura dos textos conforme orientação dada. As produções textuais  que 
apresentarem plágios serão zeradas sem direito à refeitura.   
  
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 



 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: 
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 
7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos e resenhas. 11.ed. 
São Paulo, Atlas, 2009. 
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