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EMENTA 

Os nomes e modificadores na perspectiva de gramáticas de bases tradicionais e não-tradicionais. A 

morfossintaxe dos substantivos. A morfossintaxe dos artigos. A morfossintaxe dos numerais. A morfossintaxe 

dos adjetivos. A morfossintaxe dos pronomes. O sintagma nominal e suas variações. Articulação dos 

componentes gramaticais dos nomes e modificadores sob influência da interpretação semântica. 

 

OBJETIVOS 

• Analisar diferentes abordagens teóricas sobre os nomes e os modificadores, advindas da tradição gramatical e 

da linguística moderna, no intuito de explicitar diferentes perspectivas de interpretação desses fatos 

gramaticais; 

• Descrever os principais aspectos morfológicos e sintáticos que orientam teoricamente a conceituação da classe 

dos nomes;  

• Descrever os principais aspectos morfológicos e sintáticos que orientam teoricamente a conceituação da classe 

dos modificadores do nome;  

• Refletir sobre a influência dos aspectos semânticos na constituição da classe dos nomes e modificadores;  

• Reconhecer o papel dos nomes e modificadores na constituição da textualidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Discussões sobre a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) 

- Nomes e modificadores – perspectivas teóricas 

- Os nomes e modificadores como integrantes do sintagma nominal 

- Formação nominal: um novo olhar de análise 

- Nomes e modificadores como elementos de textualidade 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas (online) e assíncronas (offline).  

 

 Atividades síncronas:  Serão compostas por 28h, divididas em 14 semanas de aula, com 2h de 

atividades em cada semana, conforme estabelecido no horário divulgado na página da Coordenadoria 

do Curso (COLET). Essas atividades serão desenvolvidas por meio do Google Meet, cujo endereço de 

acesso será divulgado aos alunos no Portal Didático. 

 Atividades assíncronas: Serão compostas por 26h, divididas em 14 semanas de aula. Farão parte 

dessas atividades: leitura e escrita de textos acadêmicos. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução Resolução CONEP/UFSJ nº 

017, de 07 de julho de 2021. 

 

“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”. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 1 (30 pontos) 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 2 (30 pontos) 

 desenvolvimento de questões discursivas a respeito do conteúdo ministrado – questões 3 (40 pontos) 

 

As demais informações e planejamentos sobre as atividades avaliativas serão disponibilizados durante as aulas 

síncronas. 

 

 Atividade de recuperação: Após as três 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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