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Disciplina: Oficina de Textos para Mídia Institucional Código: TCI 145 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-
requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (X) 100% ERE 

CH semanal síncrona: 2h 
CH semanal assíncrona: 2h 
CH total semanal: 4h 
CH Total disciplina: 60 

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório 
(LB):  Campo (CP):  Estágio 

(ES):  

Orientada 
(OR): 30 
 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

 
EMENTA 

 
Práticas de produção de textos institucionais para público interno e externo; e-mail corporativo; 
descrição de produtos e serviços; relatório; plano; parecer, estruturação de textos longos em 
impressos e online. Orientação para desenvolvimento de produtos. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Aperfeiçoar a habilidade de se expressar por meio da escrita através de textos em mídia 
institucional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Conhecer a metodologia da pesquisa acadêmica; 
 Praticar a escrita acadêmica na elaboração do projeto final; 
 Aprofundar o entendimento de textos para mídia institucional; 
 Exercitar a produção de textos da comunicação institucional. 

 
 

PROGRAMA  
 

1. Metodologia do trabalho científico  
1.1. Noções introdutórias: como fazer uma pesquisa (conceito, etapas e tipos) 
1.2. Redação acadêmica, estrutura, ABNT 
1.3. Planejamento, pré-projeto 

2. Produção textual para mídia institucional 
2.1. Textos institucionais para público interno  
2.2. Textos institucionais para público externo 
2.3. Redação de material para ambiente virtual  
2.4. Produção de conteúdo: redes sociais, content marketing, blog, e-mail marketing 
2.5. Técnicas de apresentação oral: construção de apresentação 
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DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO EM UNIDADES 
A disciplina está dividida em 2 unidades conforme a seguir: 

 

Unid Conteúdo CH 
total 

CH 
síncrona 

CH 
assíncrona 

Atividades 

1 Metodologia do trabalho científico 24 12 12 Leitura, produção, revisão 
e reescrita de textos 

2 Textos institucionais para público interno 
e externo: gêneros e práticas de 
produção 

36 18 18 Leitura, produção, revisão 
e reescrita de textos 

- Totais 60 30 30 - 
 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
As atividades deste período acontecem de 05/05/2021 a 11/08/2021, com atividades semanais, 
divididas em síncronas e assíncronas. Os encontros síncronos envolvem aulas expositivas, 
leituras, redações e orientação para as produções textuais. Serão apresentados conceitos e 
conteúdos relativos à redação acadêmica e orientação para o desenvolvimento textual dos 
produtos dos projetos finais. As atividades assíncronas serão orientadas individualmente ou 
disponibilizadas na plataforma UFPR virtual. O exame final, se houver necessidade, será na 
semana do dia 19 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 quartas-feiras, às 8h. Os encontros serão 
gravados, podendo ser acessados pelos alunos a qualquer momento. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação: a avaliação será feita em duas etapas. A primeira baseada no desenvolvimento do 
trabalho e a segunda no projeto final e sua apresentação. Os projetos desenvolvidos preveem a 
realização de bancas para avaliação dos trabalhos.  
 
O curso está dividido em 2 unidades. As atividades avaliativas são compostas de produção, 
revisão e reescrita textual. As atividades, seus enunciados e respectivas tarefas serão 
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disponibilizadas na plataforma UFPR virtual, no ícone “Mãos à obra: hora de praticar”, localizado 
no próprio módulo.  
 
A avaliação é calculada em 2 partes: A primeira parte é composta de duas avaliações equivalente 
a 50% da nota da disciplina. A soma aritmética das atividades, com valor total de 100 pontos, 
compõe a nota da parte 1. A avaliação da banca do projeto final compõe a parte 2, tem valor de 
100 pontos e corresponde a 50% da nota da disciplina, conforme descrito a seguir: 
 
Avaliação parte 1: 
 Redação do pré-projeto  
 Pontuação: 50 pontos 
 Frequência: 25% 

 
 Redação dos gêneros institucionais do projeto comunicacional 
 Pontuação: 50 pontos 
 Frequência: 25% 

 
Avaliação parte 2: 
 Banca 
 Pontuação: 100 pontos 
 Frequência: 50% 

 
Critérios de avaliação: 
 Entrega das tarefas no prazo 
 Adequação da produção ao serviço ou produto do projeto desenvolvido 
 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos 
na graduação, 10ª edição. Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/pageid/0 
BUSUTH, Mariangela Ferreira. Redação técnica empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 
Carlos, GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 6ª edição. Grupo GEN, 2017. [Minha 
Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/epubcfi/6/18%5B%3Bvnd.vst.i
dref%3Dhtml8%5D!/4/2/4%400:0 
GOLD, Miriam. Redação empresarial. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217969/recent  
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
MARTINS, Zeca. Redação Publicitária. Grupo Almedina (Portugal), 2020. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019055/pageid/79 
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental, 10ª edição. Grupo GEN, 2013. [Minha 
Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485598/pageid/0 
NEGRI, Marina. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. 
Cengage Learning Brasil, 2016. [Minha Biblioteca]. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/epubcfi/6/18%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml8%5D!/4/2/4%400:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/epubcfi/6/18%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml8%5D!/4/2/4%400:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217969/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019055/pageid/79
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485598/pageid/0
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Rey, Luis. Planejar e redigir trabalhos científicos. Editora Blucher, 1993. [Minha 
Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521217480/pageid/261 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BELTRÃO, Odacir; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & comunicação. São 
Paulo: Atlas, 2002.  
BRASIL. Manual de redação da Presidência da República. Brasília: Presidência da República, 
2002.http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-
da-republica 
GRION, Laurinda. Manual de redação para executivos. São Paulo: Madras, 2002. 
MARCONI, Marina de Andrade, e LAKATOS, Eva Maria Metodologia do Trabalho Científico, 8ª 
edição. Grupo GEN, 2017. [Minha Biblioteca]. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/epubcfi/6/28%5B%3Bvnd.vst.i
dref%3Dbody014%5D!/4/2%5Bct06%5D/4%400:0  
MCCORMACK, Mark H. A arte de comunicar passo a passo. Trad. Isabel Neves. Mira-sintra: 
Europa-América, 1997. 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação – integrando teoria e 
prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 
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 para Mídia Institucional         Código: TCI 145 

Turma: Professor Responsável: Ayumi N. Shibayama 

 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 

05/05 

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 escrita acadêmica 

12/05 

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

 Unidade 1 - Metodologia do trabalho científico: como fazer uma pesquisa: 
conceito, etapas e tipos 

19/05 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 1 - Metodologia do trabalho científico: pré-projeto, estrutura, ABNT 

26/05 

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

 Unidade 1 - Metodologia do trabalho científico: planejamento, pré-projeto 
(orientação) 

Prazo final para entrega da atividade avaliativa 1: pré-projeto 

31/05 Prazo para entrega do pré-projeto 

02/06 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: relatório 

09/06 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações  

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: plano, parecer 

16/06 

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

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: descrição de produtos e 
serviços 

23/06 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: público interno e externo 

30/06 

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

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: material para ambiente 
virtual 

07/07 

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

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: produção de conteúdo 
(redes sociais, content marketing, blog, e-mail marketing) 

Prazo final para entrega da atividade avaliativa 2: redação dos gêneros institucionais do 
projeto 
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14/07 
Encontro síncrono  

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: produção de conteúdo 
(redes sociais, content marketing, blog, e-mail marketing) 

21/07 Encontro síncrono  
 Redação do trabalho final (orientação) 

28/07 
Encontro síncrono  
Conteúdo disponibilizado para estudo na UFPR virtual – slides e link das gravações 

 Redação do trabalho final (orientação) 

02/08 Prazo final para entrega dos trabalhos 

04/08 

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

 Unidade 2 - Produção textual para mídia institucional: técnicas de apresentação 
oral: construção de apresentação (orientação) 

09, 10, 
11 e 
14/08 

Bancas de avaliação  

18/08 Realização de exames finais 
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