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Disciplina: Oficina de Textos Persuasivos Código: TCI 134 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  
Co-
requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (X) 100% ERE 

CH semanal síncrona: 1h 
CH semanal assíncrona: 3h 
CH total semanal: 4h 
CH Total disciplina: 60 

Padrão 
(PD): 40 

Laboratório 
(LB): 20 

Campo (CP):  
Estágio 
(ES):  

Orientada 
(OR):  
 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

 
EMENTA 

 
Técnicas de convencimento; estratégias de persuasão na linguagem escrita e oral; prática de 
produção de textos persuasivos: e-mails de negociação e propostas de venda; e-mail marketing: 
ferramentas e estratégia de lançamento, gatilhos mentais, controle de resultados. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Conhecer estratégias de persuasão e aperfeiçoar seu uso na linguagem escrita e oral. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aprofundar o entendimento de gêneros persuasivos; 
 Conceituar a retórica e seu uso; 
 Conhecer técnicas de convencimento; 
 Conhecer estratégias de persuasão na linguagem escrita e oral; 
 Exercitar a produção de textos persuasivos. 

 
 

PROGRAMA  
 

1. Textos persuasivos 
a. Conceito e gêneros persuasivos 
b. Oratória, retórica, retórica visual 
c. Influência social 

2. Técnicas e estratégias persuasivas 
a. Estratégias de persuasão na linguagem escrita e oral 
b. Técnicas de convencimento 
c. Copywriting 
d. Estratégias para a produção de efeitos sugestivos 

3. Prática de produção de textos persuasivos 
a. Ferramentas e estratégias de lançamento 
b. E-mails de negociação 
c. Propostas de venda 
d. E-mail marketing 
e. Gatilhos mentais 
f. Controle de resultados 
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DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO EM UNIDADES 

A disciplina está dividida em 3 unidades conforme a seguir: 

 

Unid Conteúdo CH total CH 
síncrona 

CH 
assíncrona 

Atividades 

1 Textos persuasivos 12 3 9 Tarefas, produção textual 
e exercícios individuais 

2 Técnicas e estratégias 
persuasivas 

24 8 16 Tarefas, produção textual 
e exercícios individuais 

3 Prática de produção de textos 
persuasivos 

24 6 18 Tarefas, produção textual 
e exercícios individuais 

- Totais 60 17 43 - 

 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
As atividades deste período acontecem de 04/05/2021 a 10/08/2021, com atividades semanais, 
divididas em síncronas e assíncronas. Os encontros síncronos envolvem aulas expositivas, 
leituras, redações e orientação para as produções textuais. As atividades assíncronas serão 
disponibilizadas na plataforma UFPR virtual. A disciplina prevê a realização de atividades com a 
possibilidade de parceria com as disciplinas de TCI124 - Oficina de Língua Inglesa I, TCI 138 - 
Oficina de Língua Inglesa III e TCI133 - Laboratório de Vídeo. O exame final, se houver 
necessidade, será no dia 18 de agosto de 2021. 

Sistema de comunicação: será utilizado a UFPR virtual como ambiente virtual de aprendizado 
(https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php), tanto para disponibilização de material didático, quanto 
para postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades síncronas será 
utilizado o Microsoft Teams. Haverá o acompanhamento diário do professor nas postagens dos 
alunos nos fóruns e mensagens particulares, com respostas em no máximo em 24 horas úteis. 
Os alunos também podem encaminhar mensagens para o email: ayu.shiba@ufpr.br 

Materiais didáticos para as atividades de ensino: os materiais em vídeo, links, slides e textos 
de apoio para as atividades do curso serão elaborados e postados semanalmente na UFPR virtual 
conforme o cronograma de aulas da disciplina. 

Mídias e recursos tecnológicos: para o acesso as aulas, materiais e atividades, é necessário 
que o aluno tenha acesso à internet, computador com sistema de áudio. O ambiente virtual da 
UFPR será utilizado como plataforma, juntamente com seus recursos como fóruns, 
disponibilização de materiais audiovisuais, vídeos entre outros.  

Horário dos encontros: Para as atividades síncronas da disciplina, os encontros com os alunos 
acontecerão através do aplicativo Microsoft Teams, às terças-feiras, às 9h. Os encontros serão 
gravados, podendo ser acessados pelos alunos a qualquer momento. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: a avaliação é processual e será feita por meio de tarefas e trabalhos disponibilizados 
ao longo do período. A nota final será obtida pela média aritmética das tarefas realizadas e 
entregues. 
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As atividades serão entregues na plataforma UFPR Virtual em formato pdf, word, respostas de 
questionário, participação em fórum através de envio de gravações de vídeos e/ou áudios de 
apresentações orais. 

O curso está dividido em 3 unidades. Em cada uma das unidades haverá atividades avaliativas 
para praticar o conteúdo trabalhado no período. As atividades, seus enunciados e respectivas 
tarefas serão disponibilizadas na plataforma UFPR virtual, no ícone “Mãos à obra: hora de 
praticar”, localizado no próprio módulo. 

No total serão 5 avaliações com pesos iguais (20 pontos cada). A nota do aluno será a soma 
aritmética das 5 notas obtidas, conforme a seguir: 
1. Atividade 1  
Questionário: Noções introdutórias aos textos persuasivos 
Pontuação: 20 pontos 
Frequência: 20% 
 
2. Atividade 2  
Definir, apresentar e justificar o produto ou serviço escolhido que será utilizado como referência 
para as atividades avaliativas. 
Pontuação: 20 pontos 
Frequência: 20% 
 
3. Atividade 3  
Ferramentas e estratégias de lançamento de produto ou serviço 
Pontuação: 20 pontos 
Frequência: 20% 
 
4. Atividade 4 
Produção textual com uso de copywriting 
Pontuação: 20 pontos 
Frequência: 20% 
 
5. Atividade 5 
Produção textual (áudio, vídeo ou texto escrito): proposta de venda  
Pontuação: 20 pontos 
Frequência: 20% 
 
Exame Final: atividade avaliativa a ser definida pela professora. 
Pontuação: 100 pontos 
Média da disciplina: Nota Parcial 1 (peso 50%) + Nota Parcial 2 (peso 50%) 
 
Critérios de avaliação: 
 Entrega das tarefas no prazo 
 Adequação da produção à proposta  
 Pontuação, flexão verbal e nominal, regência, coesão, coerência, ortografia 

Controle de frequência: A frequência dos estudantes será acompanhada por meio da entrega das 
atividades propostas. Cada entrega representa uma porcentagem da frequência. A frequência de 
100% será adquirida se todos as tarefas solicitadas forem no prazo estipulado no cronograma da 
disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASSI, Sérgio. Comunicação verbal: oratória, arte da persuasão conforme novo acordo 
ortográfico. São Paulo: Madras, 2008. 
BRUKHOLDER, Karlyn Kohrs; CAMPBELL, Susan, SCHULTZ Huxman | Thomas R. Atos de 
Retórica: para pensar, falar e escrever criticamente - Tradução da 5ª edição norte-americana. 
Cengage Learning Brasil, 2016. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124046/pageid/30 
CARTER, L. Hartley. Persuasao. Editora Alta Books, 2020. [Minha Biblioteca].  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555202373/recent 
CHIACHIRI, Roberto. O poder sugestivo da publicidade: uma análise semiótica. Cengage 
Learning Brasil, 2018. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126583/recent 
HOFF, Tânia; GABRIELLI, Lourdes. Redação publicitária: para cursos de comunicação, 
publicidade e propaganda. Rio de Janeiro: Elsevier/Campos, 2004. 
BERGER, Jonah. O Poder da Influência. Editora Alta Books, 2019. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555200607/recent 
MARTINS, Zeca. Redação Publicitária. Grupo Almedina (Portugal), 2020. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019055/pageid/79 
McCORMACK, Mark H. A arte de comunicar passo a passo. Mira-Sintra: Europa-América, 
1997. 
SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. Cengage Learning Brasil, 2018. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126989/pageid/92  
THOMPSON, Marco A. Como ser influenciador digital. Editora Saraiva, 2019. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532585/recent 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AGUIAR, Fernanda R. Comunicação interna. Grupo A, 2019. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500464/pageid/12 
NEGRI, Marina. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. Cengage 
Learning Brasil, 2016. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125852/pageid/42 
BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo; Ática, 2006. 
CARNEGIE, Dale. Como fazer amigos e influenciar pessoas. São Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 2012. 
CASTRO, Monica Rabello de; FRANT, Janete Bolite. Modelo da estratégia argumentativa – 
análise da fala e de outros registros em contextos interativos de aprendizagem. Curitiba: Ed. da 
UFPR, 2011.  
CITELI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2007. 
PERELMAN, Chaim. Tratado da argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
Professor da Disciplina: Ayumi N. Shibayama 
  
Assinatura: __________________________________________ 
 
Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Curso: Sept/TCI 
Retomada do calendário / 2020 
03/05/2021 a 14/08/2021 

Disciplina: Oficina de Textos Persuasivos            Código: TCI 134 

Turma: Professor Responsável: Ayumi N. Shibayama 

 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 

04/05 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 
Apresentação do plano de ensino e cronograma 

 Apresentação da disciplina e introdução à unidade 1 

11/05 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 1 - Textos persuasivos: Conceito e gêneros persuasivos 

18/05 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 1 - Textos persuasivos: oratória, retórica, retórica visual 

25/05 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 1 - Textos persuasivos: influência social 
Prazo final para entrega da atividade avaliativa 1 

01/06 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 2 - Técnicas e estratégias persuasivas: estratégias de persuasão na 
linguagem escrita e oral 

08/06 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 2 - Técnicas e estratégias persuasivas: técnicas de convencimento  
Prazo final para entrega da atividade avaliativa 2 

15/06 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 2 - Técnicas e estratégias persuasivas: copywriting 

22/06 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 2 - Técnicas e estratégias persuasivas: estratégias para a produção de 
efeitos sugestivos 

29/06 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: ferramentas e 
estratégias de lançamento 

Prazo final para entrega da atividade avaliativa 3 

06/07 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: E-mails de negociação 

13/07 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: Propostas de venda 



  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

Prazo final para entrega da atividade avaliativa 4 

20/07 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: E-mail marketing 

27/07 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: Gatilhos mentais 

03/08 

Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 3 - Prática de produção de textos persuasivos: Controle de resultados 
Prazo final para entrega da atividade avaliativa 5 

10/08 
Encontro síncrono  

 Feedback dos trabalhos entregues 
 Fechamento da disciplina  

17/08 Realização de exames finais 

 


