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           EMENTA 

A gramática tradicional: história e surgimento. Conceito de morfossintaxe. Os princípios da análise 
mórfica. A flexão nominal. A flexão verbal. Classes e funções. 

       OBJETIVOS 
• Apresentar um histórico da disciplina gramática 

• Caracterizar o objeto de estudo da morfossintaxe 

• Descrever a estrutura morfossintática do português 

• Abordar os princípios de análise mórfica 

• Apresentar estudos sobre a flexão nominal e flexão verbal 

• Examinar e distinguir classes e funções 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• UNIDADE I: Estudo gramatical e suas origens e Revisão dos conhecimentos estruturais 

• UNIDADE II: Morfologia e Análise dos Morfemas e Morfossintaxe e seu objeto 

UNIDADE III: Classes e funções e Princípios de organização sintática 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As unidades do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas 
(aulas online) e assíncronas (atividades - off-line).  
 
• Atividades síncronas: Serão compostas por 36h, divididas nas 12 semanas de aula, conforme quadro 

abaixo: 
 

Unidade I Estudos gramaticais e suas origens e Revisão dos conhecimentos 
estruturais 

Ocorrerá nas três primeiras semanas. Cada semana contará com 3h de atividades 
(dois encontros de 1h30min), perfazendo um total de 15 h/a (9 síncronas e 6 
assíncronas) 
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Unidade II Morfologia e análise dos morfemas e Morfossintaxe e seu objeto 

Essa unidade ocorrerá nas 4 semanas seguintes. Assim, com semanas de 3h de 
atividades (dois encontros de 1h30min), perfazendo um total de 20 h/a (12 síncronas 
e 8 assíncronas)  

 
Unidade III Classes e funções e Princípios de organização sintática 

Essa unidade ocorrerá nas 5 semanas seguintes. Com cada semana de 3h de 
atividades (dois encontros de 1h30min), perfazendo um total de 25h/a (15 síncronas 
e 10 assíncronas)  

• As atividades síncronas, composta por 36 horas, distribuídas nas semanas conforme exposto, serão 
desenvolvidas por meio do Google Meet (cujo endereço de acesso será divulgado aos alunos em seus 
e-mails pessoais) e através do Portal Didático.  

• As atividades assíncronas, compostas por 24h, divididas nas 12 semanas de aula, como colocado 
acima. Essas atividades serão compostas de leitura e produção de textos, bem como de exercícios de 
fixação e discussão dos temas abordados nas aulas síncronas. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 007, de 3 
de agosto de 2020. 
 

“Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do 
cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será 
reprovado por infrequência”. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 
• Duas atividades de desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado           

(20 pontos cada); 
• Duas atividades avaliativas escritas de práticas de análises linguísticas. (30 pontos cada) 
 
Atividade de recuperação - Após essas etapas de avaliação, será aplicada uma atividade 
substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo ministrado durante o semestre e valerá 
100 pontos. Essa avaliação tem como objetivo recuperar as notas das atividades anteriores e, caso 
seja maior do que a soma das avaliações aplicadas, passará a contar como nota final do semestre. 
 
Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII 
- Da Segunda Chamada de Avaliação - constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2018. 
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