
 
 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: ELIN: Gramática Visual Período: 6º/8º Currículo: 2003 

Docente (qualificação e situação funcional): Prof. Dr. Cláudio Márcio do Carmo (DE) Unidade Acadêmica: DELAC 

Pré-requisito: Não há Correquisito: - Não há 

C.H. Total:   60 ha C.H. Prática:   12ha C. H. Teórica:   48 ha Grau: Ano: 2018 Semestre: 2º 

EMENTA 

Semiose e cultura visual. Conceito de semiótica. Semiótica, Semiologia e Semiótica Social. Gramática visual: metafunções x estrutura de significados. 

Gêneros multimodais, letramento, letramento visual e multiletramento. Leitura e produção de textos multimodais. 

OBJETIVOS 

1. introduzir o aluno na perspectiva multimodal de análise de textos; 
2. introduzir o aluno no universo da gramática visual; 
3. separar os diferentes tipos de letramento; 
4. produzir textos multimodais; 
5. ler criticamente textos multimodais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Semiologia x Semiótica; principais conceitos em Semiótica; origem e características da Semiótica Social; a gramática visual; o texto multimodal e o princípio 
de integração; (multi)letramentos; semiótica, produção e prática de análise de textos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, debates, produção e análise de textos multimodais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

* Avaliações semestrais: quatro avaliações entre teóricas e práticas (podendo ser resenhas e trabalhos individuais ou em grupo). Também são pontos de avaliação 
frequência, pontualidade e participação. 
 
* Avaliações substitutivas: duas opções excludentes entre si mediante os seguintes critérios: (1) uma avaliação no valor de 50 pontos que anula as duas 
avaliações com menor nota e (2) uma avaliação no valor de 100 pontos, anulando-se as quatro avaliações previstas para o semestre.  
 
Observação: o aluno não pode optar por apenas fazer as avaliações substitutivas e a avaliação no valor de 100 pontos terá como pré-requisito a feitura de pelo 
menos três das avaliações previstas para o decorrer do semestre. 
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