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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina: ARQ30083 Nome da disciplina: Português Instrumental 

Carga Horária Geral: 60 horas Pré-requisito: não há 

Docente: Geane Valesca da Cunha Klein 

Semestre: 2018-1 Turma: 1° Período 

 

1. EMENTA 

Leitura e produção de textos acadêmicos, visando a desenvolver habilidades de elaboração de textos orais e 
escritos. Ênfase para técnicas de apresentação e produção de redação oficial. Estrutura da linguagem. Visão 
geral do português escrito. Regras básicas para a correção de texto. 

2. OBJETIVOS 

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos referentes à língua portuguesa, possibilitando, dessa forma, 
leitura e produção de textos variados que motivem por excelência a boa atuação do educando na vida 
profissional. Efetivar a prática da leitura e da produção de textos acadêmicos, refletindo acerca da estrutura 
composicional dos referidos textos. Aplicar corretamente as normas da Língua Portuguesa e os 
procedimentos argumentativos na produção de textos e relatórios. Capacitar na utilização dos diferentes 
registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo empregá-los nas 
mais variadas situações de comunicação que se apresentem. Desenvolver a expressão oral através de textos 
e atividades relacionadas com a vida social do acadêmico. 

3. CONTEÚDO GERAL 

A disciplina está organizada em quatro eixos complementares, por meio dos quais pretende-se que o 
acadêmico compreenda e mobilize recursos linguísticos disponíveis na Língua Portuguesa para produzir e 
interpretar textos apresentados em diferentes tipos, gêneros e modalidades. Na primeira unidade serão 
discutidas as noções de texto e discurso, de modo a permitir a percepção de que todo texto é uma unidade 
de significação que ocorre sempre vinculada aos contextos enunciativos, os quais são parte importante do 
processo de construção de sentidos. Também serão estudadas as questões relativas aos diferentes tipos, 
gêneros e modalidades textuais, a fim de que o acadêmico amplie sua competência linguística e possa 
exercê-la de maneira adequada às diferentes situações. A segunda unidade dará enfoque especial aos 
procedimentos e estratégias de leitura e interpretação, de modo a favorecer que o discente relacione 
elementos linguísticos e extralinguísticos na construção dos sentidos possíveis de um texto. A terceira 
unidade apresentará questões relativas à produção textual, especialmente em contextos formais e 
acadêmicos, os quais exigem o domínio da forma padrão da língua. Nesse sentido, serão abordados aspectos 
gramaticais relevantes para a escrita em conformidade com os padrões estipulados pela NGB. Por fim, a 
quarta e última unidade pretende contribuir na capacitação do discente enquanto um produtor de textos 
acadêmicos. Será dada atenção especial ao resumo e à resenha, por serem textos exigidos ao longo de todas 
as disciplinas do curso. Também serão apresentadas as formas de citação e de referência segundo as normas 
da ABNT, uma vez que são imprescindíveis à escrita acadêmica em geral. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Texto, textualidade e discurso 
1.1 Conceitos (língua, linguagem, texto, textualidade, discurso, contexto, cotexto) 
1.2  Variação linguística e competência comunicativa 
1.3 Tipologia textual 
1.4 Gêneros textuais e do discurso 
1.5. As modalidades oral e escrita e seus respectivos recursos 
1.6 Texto multimodal e hipertextualidade 
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2 Leitura e interpretação 
2.1 Estratégias de leitura 
2.2 A produção de sentidos 
2.3 Informações implícitas e subentendidas 
2.4 Leitura e análise de textos variados 
 
3 Organização da escrita 
3.1 Estruturação de períodos 
3.2 Estudo do parágrafo 
3.3 Produção e reestruturação de parágrafos 
3.4 Mecanismos de coerência e coesão textual 
3.5 Uso dos operadores argumentativos e discursivos 
 
4 Escrita acadêmica 
4.1 Paráfrase 
4.2 Prática de texto: retextualização 
4.3 Prática de texto: resumo 
4.4 Prática de texto: resenha 
4.5 Citações e referências (ABNT) 
4.6 Prática de texto: intertextualidade em textos acadêmicos 
 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
1. A avaliação terá por finalidade: 

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento; 
II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas 
situações em função das exigências profissionais; 
III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico. 

 
2. Será efetivada a partir de: 

I) Produções textuais individuais (20 pontos) 
II) Atividades de análise linguística realizadas em grupo (20 pontos) 
III) Execução de atividades diversas em aula (20 pontos) 
IV) Prova final (40 pontos) 
 
Obs. Para os alunos que não obtiverem 60% de aproveitamento em quaisquer atividades de avaliação, será 
oferecida uma prova repositiva equivalente. 
 
Nota: O não comparecimento a alguma avaliação no decorrer do semestre implica a não obtenção da nota 
na mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva. 
(https://www.unir.br/noticias_arquivos/14441_14405_guia_do_estudante_da_unir.pdf). 
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