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PLANO DE ENSINO
Ficha NQ 2 (parte variável)
Disciplina: Prática Escrita
I Código: HE982
I Turma: 8
Natureza:
_( J anual
(X) semestral
Carga horária:
aulas teóricas: 00
aulas práticas: 04
estágio: ...... ...........
Total: 60
Créditos: 02
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: ... ........ .... .... .. ..... ... ... ..... .... ........ ........ .. ..... ...... ....... .... .... .. .. ........ ...... .. .....

OBJETIVO: Proporcionar ao aluno discussões a respeito das diferentes formas de expressão

lingüística (oral e escrita), em sua forma padrão e suas variantes, abordando o seu uso e
funcionamento, atribuindo assim, ferramentas que o auxilie na produção textual.

EMENTA:
Prática de leitura e escrita de diferentes êneros textuais na interface L 1 e L2 .
PROGRAMA: 1- As diferentes formas de expressão lingüística; 2- reflexões sobre o "erro" ; 3-Não
existem línguas uniformes; 4- a língua padrão e suas variedades; 5- a língua falada e a língua
escrita; 6- os diferentes gêneros da linguagem escrita; 7- traços da oralidade presentes no texto
escrito; 8- flexibilidade; 9- concordâncias; 10- relatores ; 11- o que é um texto bem escrito; 12pontuação; 13- descrevendo gráficos e tabelas; 14- Parágrafo; 15- tópicos da nova ortografia da
língua portuguesa.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS: Aulas presenciais em forma de discussões e debates, com leitura
e comentário de textos teóricos, livros, ·ornais e revistas em sala de aula.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO : As avaliações feitas por meio de exercícios semanais com
peso de O a 2 pontos, computados no final do semestre. Será considerada também a participação
nas discussões propostas, pontualidade na entrega de trabalhos e assiduidade nas presenças.

BIBLIOGRAFIA MINIMA: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para
estudantes universitários . Petrópolis, RJ : ed . Vozes, 1992- FARACO , Carlos Alberto; TEZZA,
Cristóvão. Oficina de texto, Petrópolis, RJ : ed . Vozes, 2003- KOCK, lngedore G.V. ; TRAVAGLIA,
Luiz C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez Editora, 1989.

Validade: 2° Semestre

Ano: 20 11

Professor: Luiz M. S. Gardenal

Assinatura: .

Coordenadora da Área: Marcia H. Namekata
Chefe do Departamento: Terumi Koto 8. Villalba

Prof.8 or.a Terumi Koto Bonnet Villa!bc.:
Chefe·do Departamento de Letras
Estr11ngeiras Modemas
Matr. 105970
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PLANO DE ENSINO
Ficha NQ 2 (parte variável)

Disciplina : Prática Escrita
I Código: HE982
I Turma: 8
( ) anual
Natureza:
(X) semestral
aulas práticas: 04
Carga horária:
aulas teóricas: 00
estágio: ... ......... .. .. .
Total: 60
Créditos: 02
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: .. ........ ...... .. .. .. .. .... .... .............. ... ........ ... ........ .... ........ ... .. ....... ..... .... ..... ... .
OBJETIVO: Proporcionar ao aluno discussões a respeito das diferentes formas de expressão

lingüística (oral e escrita), em sua forma padrão e suas variantes, abordando o seu uso e
funcionamento, atribuindo assim, ferramentas que o auxilie na produção textual.

EMENTA:
Prática de leitura e escrita de diferentes êneros textuais na interface L1 e L2 .
PROGRAMA: 1- As diferentes formas de expressão lingüística; 2- reflexões sobre o "erro"; 3-Não
existem línguas uniformes; 4- a língua padrão e suas variedades; 5- a língua falada e a língua
escrita; 6- os diferentes gêneros da linguagem escrita; 7- traços da oralidade presentes no texto
escrito; 8- flexibilidade ; 9- concordâncias; 10- relatores; 11- o que é um texto bem escrito; 12pontuação; 13- descrevendo gráficos e tabelas; 14- Parágrafo; 15- tópicos da nova ortografia da
língua portuguesa.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS: Aulas presenciais em forma de discussões e debates, com leitura
e comentário de textos teóricos, livros, ·ornais e revistas em sala de aula.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO: As avaliações feitas por meio de exercícios semanais com
peso de O a 2 pontos, computados no final do semestre. Será considerada também a participação
nas discussões propostas, pontualidade na entrega de trabalhos e assiduidade nas presenças.

BIBLIOGRAFIA MINIMA: FARACO , Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para
estudantes universitários. Petrópolis, RJ : ed. Vozes, 1992- FARACO, Carlos Alberto; TEZZA,
Cristóvão. Oficina de texto, Petrópolis, RJ : ed . Vozes, 2003- KOCK, lngedore G.V. ; TRAVAGLIA,
Luiz C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez Editora, 1989.

Validade: 1o Semestre

Ano: 2012

Professor: Luiz M. S. Gardenal

Assinatura: .. .... .... ..

Coordenadora da Área: Marcia H. Namekata
Chefe do Departamento: Terumi Koto 8 . Villalba
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