
PLANO DE ENSINO – PERÍODO EMERGENCIAL
CURSO: Artes Aplicadas – Bacharelado                                            Ênfase: Cerâmica
TURNO: Noturno
INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo 2017

Unidade Curricular
Português Instrumental

Unidade Acadêmica 
responsável 

DELAC

Período
1º

Carga horária: 66h (72 ha)
Código CONTACSíncrona

22h
Assíncrona

44h
Total

66h (72 ha)

Natureza
Extemporânea

Grau Acadêmico / Habilitação
Bacharelado: Artes Aplicadas

Pré-requisito / Correquisito
Não há

EMENTA

Leitura e produção de textos acadêmicos. Normas de apresentação de trabalhos acadêmicos

OBJETIVOS

 Compreender e relacionar os conceitos de língua, texto, gênero textual e letramento; 
 Construir textos como unidades sociocomunicativas no processo de interlocução; 
 Elaborar textos acadêmicos de acordo com as normas previstas pela ABNT; 
 Compreender o processo de produção dos seguintes gêneros textuais: resumo, resenha, artigo

científico e projeto de pesquisa;
 Aprender a elaborar o currículo Lattes;
 Utilizar  as  normas  linguísticas  atuais  concernentes  à  ortografia,  pontuação,  concordância  e

regência, visando à adequação do texto produzido ao padrão culto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Discussão de conceitos básicos da disciplina: língua, texto, gênero textual e letramento;

 A leitura e a escrita de textos acadêmicos na universidade – letramentos acadêmicos;

 Orientações para a elaboração dos seguintes gêneros: resumo, resenha, artigo científico, projeto de
pesquisa e currículo Lattes;

 Normas de elaboração de trabalhos acadêmicos.

METODOLOGIA DE ENSINO

O programa será desenvolvimento  por  meio  de atividades  síncronas,  com 2h de duração,  além de
atividades autônomas práticas, a serem desenvolvidas de forma assíncrona pelos discentes, por meio
do portal didático. 

 Todos os materiais (textos, vídeos etc) utilizados nas atividades pedagógicas síncronas serão postados
no Portal Didático para consulta de todos os alunos e estes devem estar de posse desses materiais no
momento da aula  on-line, para a eventualidade do modo de compartilhamento de apresentação não
funcionar (dificuldade de acesso, falhas na conexão de internet etc). Os alunos deverão se atentar e
respeitar as regras e normas de utilização dos slides disponibilizados no Portal Didático, de acordo com
a Resolução Conep no. 007, de 03 de agosto de 2020.

Para  as  aulas  síncronas  será  utilizada  a  ferramenta  do  Google  Meet, e  o  link para  a  aula  será
disponibilizado no Portal Didático. As aulas síncronas serão realizadas às segundas-feiras, das 19 às
21h.

 Toda a comunicação oficial entre a docente e os alunos será realizada via Portal Didático.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 100 pontos serão distribuídos em atividades assíncronas:

- Produção de resumo: 30 pontos

- Produção de resenha: 40 pontos

- Análise de projeto de pesquisa: 20 pontos

- Disponibilização do link do currículo Lattes: 10 pontos

As atividades assíncronas serão utilizadas como controle de frequência,  devendo o aluno realizar o
mínimo de 75% das atividades propostas para ser considerado “frequente”, de acordo com a Resolução
Conep no. 007, de 03 de agosto de 2020.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.
MACHADO, Anna Raquel (Coord);  LOUSADA, Eliane;  ABREU-TARDELLI,  Lília Santos.  Resumo.  São
Paulo: Parábola, 2004. 
MACHADO, Anna Raquel (Coord); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos.  Resenha. São
Paulo: Parábola, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. Porto Alegre: Sagra, 2000. 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1995. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo:
Atlas, 2000. 
TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008. 
VIANA, Antônio Carlos (Coord.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 2008.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL
MACHADO,  Anna  Raquel  (Coord);  LOUSADA,  Eliane;  ABREU-TARDELLI,  Lília  Santos.  Planejar
gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005.
MARCUSCHI,  Luiz  Antônio.  Produção  textual,  análise  de  gêneros  e  compreensão.  São  Paulo:
Parábola, 2008.
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São Paulo:
Parábola, 2010.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Letramentos, mídias, linguagens. São Paulo: Parábola, 2019.
VIEIRA; Francisco Eduardo;  FARACO, Carlos  Alberto.  Escrever na universidade:  fundamentos.  São
Paulo: Parábola, 2019.
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