COMPONENTE CURRICULAR: Português Técnico
Código:

TAI105

Curso:

Técnico em Automação Industrial

Carga horária total:

40h

Carga horária de aulas práticas:

-

Número de créditos:

02

Código pré-requisito:

-

Semestre:

S1

Nível:

Técnico

EMENTA
Leitura e produção de textos de diferentes gêneros e tipos textuais, focalizando os textos
acadêmicos e técnico-administrativos. Elementos de coesão e coerência textuais. Estudo e
prática da norma culta, enfocando a nova ortografia da língua portuguesa, a concordância e
a regência, a colocação pronominal e os aspectos morfossintáticos, semânticos e
pragmático-discursivos da língua portuguesa. A técnica e a prática de redação de diferentes
gêneros com ênfase em dissertação.
OBJETIVO(S)
●
●

●
●
●

●
●

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens de modo a
organizar cognitivamente a realidade;
Analisar e interpretar os recursos expressivos da linguagem, verbal ou não-verbal,
de modo a relacionar o texto ao contexto sócio-comunicativo, tendo em vista sua
organização e função;
Desenvolver a proficiência na leitura;
Confrontar opiniões e pontos de vista, levando em consideração a linguagem verbal;
Usar a língua portuguesa nas diversas situações comunicativas, tendo em vista as
condições de produção e de recepção do texto, para expressar-se, informar-se,
comunicar-se de acordo com a norma culta;
Identificar a estrutura (tipo) e o gênero de um texto, unidade básica da comunicação,
e o seu percurso da construção de sentidos;
Produzir de forma consciente os gêneros acadêmicos e técnico-científicos.

PROGRAMA
UNIDADE 1 – TEXTO
1. Noções de texto;
2. Textos abordando a cultura Afro-brasileira e indígena;
3. Processo de comunicação;
4. Texto verbal e não-verbal;
5. Funções da linguagem;
6. Leitura e compreensão de textos: estratégias de leitura.
UNIDADE 2 - ESTUDO E PRÁTICA DA NORMA CULTA
1. Língua falada e língua escrita (variedades linguísticas e a importância da norma
culta);
2. Ortografia e acentuação;
3. Concordância nominal;
4. Preposição;

