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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: Bacharelado em Artes Aplicadas: Ênfase em Cerâmica 

Ano: 2021 Semestre: 1ª semestre 

Professor(a): Natália Elvira Sperandio 

Turno: Noturno Currículo: 2017 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular 

Português Instrumental 

Departamento 

DELAC 

Período 

1ª 

Carga Horária 

Código 

CONTAC Teórica 

66h (72ha) 

Prática 

- 

Total 

66h (72ha) 

Natureza 

Obrigatória 

Grau acadêmico / Habilitação 

Bacharelado: Artes Aplicadas 

Pré-requisito 

Não há 

Co-requisito 

Não há 

EMENTA 

 
Leitura e produção de textos. Metodologia de elaboração do texto científico. 
 

OBJETIVOS 

-Compreender e relacionar os conceitos de língua, linguagem, texto e gramática;  

-Construir textos como unidades sociocomunicativas no processo de interlocução;  

-Elaborar textos acadêmicos de acordo com as normas previstas pela Instituição;  

-Compreender o processo de produção dos seguintes gêneros textuais: resumo, 

resenha, artigo científico, monografia, projeto de pesquisa e comunicação científica;  

-Utilizar as normas linguísticas atuais concernentes à ortografia, pontuação, 

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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Língua/linguagem, texto e gramática; 

2. O texto e suas dimensões; 

3. Níveis e tipos de leitura; 

4. A relação entre a língua falada e escrita; 

5. Tipos e gêneros textuais; 

6. Tipos textuais na linguagem acadêmica; 

7. Coesão e coerência textuais; 

8. Gêneros acadêmicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, seminário, monografia e 

artigo; 

9. Normas da ABNT; 

10. Alguns aspectos gramaticais: ortografia, acentuação e o novo acordo ortográfico. 
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METODOLOGIA  

As aulas serão divididas entre atividades síncronas (online) e assíncronas (offline).  

Atividades síncronas: serão compostas por 28 horas, divididas nas 14 semanas de aula. Cada 

semana contará com 2 horas de atividades, conforme estabelecido no horário divulgado na 

página da coordenadoria do curso. Essas atividades serão desenvolvidas através das 

plataformas/aplicavos Google Meet (hps://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e Zoom 

(https://zoom.us/pt-pt/meetings.html). Os endereços de acesso serão divulgados aos alunos 

através do Portal Didático.  

Atividades assíncronas: serão compostas por 44 horas, divididas nas 14 semanas de aula. 

Irão compor essas atividades as leituras de textos disponibilizados pela docente, as 

participações em fóruns pelos discentes, a produção de um texto e elaboração de um mapa 

mental (pela plataforma GoConqr ou outro suporte escolhido pelo aluno). 

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às quartas-feiras, de 14h às 15h, 

com agendamento prévio por parte do discente via e-mail (nataliasperandio@ufsj.edu.br) ou 

portal didático com até 24h úteis de antecedência. O atendimento se dará pela 

plataforma/aplicavo Google Meet e/ou via portal didático. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Critérios de Avaliação: 

Participação em fórum: dois fóruns no valor de 25 pontos cada; 

Produção de um mapa mental: valor 20 pontos;  

Produção de um texto escrito: valor 30 pontos. 

 

Avaliação substitutiva: o discente, que não obtiver 60% de aproveitamento na média final, 

poderá fazer uma avaliação substitutiva sobre uma parte do conteúdo da disciplina como 

forma de substituir a menor nota obtida por ele no semestre. Lembrando que a nota obtida na 

Avaliação Substitutiva não substituirá a nota original quando for inferior a esta.  

 

Segunda chamada: o discente que estiver ausente no dia de aplicação de alguma atividade 

avaliativa terá direito a uma nova aplicação, desde que sua ausência se enquadre nas 

jusficativas apresentadas pela resolução nº 012, de 4 de abril de 2018, seção VII, art. 18. 

 

Critérios de frequência: 

Conforme Resolução Nº 004, de 25 de março de 2021: "Art. 11. O registro da frequência do 

discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença 
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durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades 

propostas será reprovado por infrequência. 
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Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
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