
 

 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 1º. 
DISCIPLINA: Leitura e Produção de Textos Ano:  2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 02 aulas TOTAL: 40 aulas 

EMENTA 
Ciência da Comunicação. Estilo. Tipo de discurso. Narração, descrição e dissertação. Resumo e 
resenha. Correspondência e redação técnica. Dificuldades mais freqüentes na língua Portuguesa. 
Trabalhar textos das relações étnico-raciais no estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena e suas repercussões ao longo da história do país, Educação ambiental e Educação em 
Direitos Humanos. 

 
OBJETIVOS 

Desenvolver habilidades próprias do uso da língua normativa, empregando e reconhecendo 
adequadamente as categorias lingüísticas.  
Desenvolver a capacidade de discernir as diferenças entre a linguagem falada e escrita (informal e 
formal), reconhecendo a importância da norma culta (padrão). 
Interpretar textos, identificando - gênero, narrador, estilo, estrutura, relações de causa e 
conseqüência, intencionalidades, hipóteses, valores semânticos e tema principal, ou seja, 
propiciar ao aluno a capacidade de refletir sobre o ato de ler e escrever. 
Orientar na formulação de fichamentos, resumos, relatórios, e demais textos relativos à área em 
questão. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Leitura e análise de textos, observando as diferentes funções da linguagem.  
2. Leitura de textos, aplicando esquemas, análise e resumo.  
3. Redação de esquemas e resumos de textos lidos.  
4. Estrutura do texto.  
5. Leitura de textos destinados a verificar as diferentes funções do discurso em revistas, 

jornais e livros.  
6. Leitura e análise crítica e reflexiva de textos com a finalidade de identificar o 

relacionamento entre seus elementos estruturais.  
7. Organização de fichas de leitura.  
8. Instrumentalização da língua portuguesa. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Por meio da leitura de diversos textos: documentários, imprensa, divulgação científica, publicidade 
e outros, tentar mostrar aos alunos o sentido da língua portuguesa e seu significado para suas 
vidas, para tanto não perdendo de vista o estudo da gramática da frase.  Por meio da leitura e 
contextualização dos textos promover/provocar uma reflexão crítica, a partir de discussões, 
tentando mostrar aos alunos o valor da expressão verbal e seu significado para sua vida pessoal, 
social e profissional. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aula expositiva, discussões, atividades individuais, trabalhos; e exercícios (de pesquisa) para 
serem realizados fora do horário/aula. 

� Quadro e giz, livros, revistas e jornais. 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos e provas 

 



 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Provas, seminários, artigos científicos, ADA. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa.São Paulo: 
Scipione, 2008. 584 p. ,il. Color. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 539 p 
SCLIAR, Dileta M. & ZILBERKNOP, Lúbia. Português instrumental. 21. ed. Porto Alegre: [s.n], 
2000 

 
BIBLI OGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, Celso; CINTRA, Luis F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 
FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência Textual. São Paulo: Ática, edição atualizada. 
FIORIN, José Luis; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: Leitura e Redação. 13. ed. 
São Paulo: Ática, 2003.Propiciar ao aluno condições para desenvolver habilidades de produção 
textual (oral e escrita). 
 


