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EMENTA  
 

Padronização da linguagem nos mais variados registros da comunicação empresarial e oficial escrita: 
suas formalidades, uniformidade e formas de tratamento. A linguagem jurídica na redação de textos 
técnicos. Os desvios linguísticos comuns às correspondências quanto às qualidades da boa linguagem: 
clareza, concisão, objetividade, adequação vocabular, correção gramatical, coerência e coesão. Os 
gêneros protocolares e persuasivos no universo organizacional (definição, finalidade, e suas aplicações 
na comunicação). Comunicação interna e externa: fluxo de informações (a importância, seus veículos e 
públicos). Leitura, análise e produção de textos: tipologia, finalidade, formalidades e padronização das 
correspondências e atos normativos das organizações públicas e privadas (carta comercial, circular, 
memorando, ata, projeto, ofício, relatório, comunicado, convocação, declaração, requerimento etc.).  
 

 

 

PROGRAMA 
 
- Elementos da textualidade e características inerentes aos gêneros textuais mais utilizados para a 

redação corporativa: resumo, relatório, ofício. 

- Revisão das principais regras gramaticais e dos desvios linguísticos que impedem a produção de 

parágrafos/textos claros e eficientes.  

- Estratégias de leitura e interpretação de textos que auxiliam na produção de textos acadêmicos e 

corporativos.  

- Paralelo entre linguagem oral e linguagem escrita: a cada situação, uma necessidade. 

- Normas técnicas para produção escrita. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

O aluno deverá ser capaz de produzir textos escritos e orais nos âmbitos corporativo e acadêmico, de 

maneira clara, eficaz e objetiva, por meio de técnicas de leitura e interpretação, além de regras de língua 

portuguesa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Ler e interpretar texto corporativo e produzir seu resumo, mantendo as principais informações sem 
deixá-lo repetitivo, incoerente ou incompleto. 
- Analisar textos corporativos ou acadêmicos e apontar incoerências ou desvios linguísticos a fim de 
melhorar a textualidade do material e assim promover uma comunicação clara e eficaz. 
- Reconhecer as peculiaridades que as produções escrita e oral possuem, de modo a não exagerar/falhar 
no aspecto formalidade.  
 

 

 



 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

As habilidades descritas nos objetivos específicos serão desenvolvidas por meio de AULAS SÍNCRONAS 
transmitidas pela plataforma TEAMS, às segundas-feiras das 21h às 22h30 e às quartas-feiras, das 
19h às 20h30. Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas aos discentes na SALA DE AULA 
VIRTUAL da plataforma UFPR Virtual. É importante frisar que a frequência dos (as) estudantes NÃO será 
medida pelo acompanhamento dos encontros síncronos, mas de acordo com a entrega de atividades 
solicitadas ao longo das dez semanas de estudo. Assim, teremos momentos de explicação e 
contextualização durante as aulas síncronas (que poderão ser acessadas posteriormente) e, na 
sequência, a produção individual do(a) discente. Com a evolução do conteúdo, os alunos serão 
incentivados a produzir textos corporativos, conforme exposto nos objetivos específicos. É possível 
também que um ou outro encontro síncrono seja substituído por uma aula gravada; contudo, se 
acontecer, essa ocorrência será comunicada aos estudantes com antecedência e instruções detalhadas. 
 
Os canais de comunicação com a docente serão o e-mail institucional (prila@ufpr.br) e o chat da 
plataforma UFPR Virtual, além do Fórum de Dúvidas da sala de aula virtual.   
 
Conforme Resolução Nº 22/2021 – CEPE/UFPR, esta disciplina acontecerá em 10 semanas letivas e 
mais uma destinada à realização de exames finais, totalizando 11 semanas. Cada semana terá uma 
carga horária média de 6 horas para integrar as 60 horas propostas pelo PPC (3 horas de aula 
síncrona e 3 horas para que o(a) estudante realize as atividades individuais), resultando em uma 
média de 1 hora e 20 minutos de estudos por dia útil.  
 
Cada semana / módulo contará com instruções e cronograma de execução específicos postados na 
plataforma UFPR Virtual, a fim de orientar os discentes a cada nova fase. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação desta disciplina em Ensino Remoto Emergencial será dividida em duas categorias, cujas 
notas serão distribuídas da seguinte forma: 
 
Entrega de trabalhos e atividades = 100 pontos 

Avaliação escrita = 100 pontos 

 

Ao final deste ciclo, a média será o resultado da soma das 2 avaliações, dividido por 2.  

 

Trabalhos e atividades: Os trabalhos e atividades solicitados ao longo deste ciclo de estudos serão 
realizados pelos discentes de maneira digital por meio da plataforma UFPR Virtual, onde poderão acessar 
links ou baixar arquivos. Serão avaliados o uso adequado de vocabulário, a estrutura linguística, a coesão 
e a coerência discursiva e a adequação ao contexto dos temas abordados em sala de aula. É importante 
destacar que esses trabalhos e atividades, além de compor a média final, computarão a frequência do 
discente, que não deve ser menor que 75% para que obtenha aprovação nesta disciplina. A cada semana 
serão assinalados trabalhos/atividades que, se entregues dentro do prazo estipulado (7 dias) serão 
registrados como a frequência da semana. Limite de faltas: 25% da carga horária da disciplina, ou 
seja, 15 horas. 
 

É importante lembrar que o constante acompanhamento das aulas é extremamente importante 
para o bom rendimento do(a) aluno(a). Portanto, o(a) discente não deve deixar de assistir às aulas 
(síncrona ou assincronamente) e enviar atestados médicos ou outras justificativas formais quando 
não puder acompanhá-las. 
 
Avaliação geral: será composta de exercícios no contexto dos temas trabalhados, interpretação e 
produção textual. Será cobrada a adequação linguística: gramática, ortografia, adequação de discurso 
escrito e de formatos textuais. Essa avaliação será realizada de forma remota e individual pelo(a) 
discente ao fim do ciclo e com duração definida. Uma vez acessada, a avaliação não poderá ser 
interrompida.    
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

SEMANA / DIAS DE AULA /  
HORÁRIO 

HORAS 
SEMANAIS 

CONTEÚDO 

1 
10/Maio das 21h às 22h30 
12/Maio das 19h às 20h30 

3 
Apresentação da disciplina 
Pontuação 
Construção de parágrafos 

2 
17/Maio das 21h às 22h30 
19/Maio das 19h às 20h30 

3 
Produção escrita e oral 
Colocação Pronominal 

3 
24/Maio das 21h às 22h30 
26/Maio das 19h às 20h30 

3 Resumo 

4 
31/Maio das 21h às 22h30 
02/Junho das 19h às 20h30  

3 
Regência Verbal 
Crase 

5 
07/Junho das 21h às 22h30 
09/Junho das 19h às 20h30  

3 
Projeto  
Relatório  

6 
14/Junho das 21h às 22h30 
16/Junho das 19h às 20h30 

3 
Comunicação Corporativa Moderna  
Formas de tratamento 

7 
21/Junho das 21h às 22h30 
23/Junho das 19h às 20h30 

3 
Carta comercial 
Ofício 

8 
28/Junho das 21h às 22h30 
30/Junho das 19h às 20h30 

3 
Convocação 
Memorando 
Circular 

9 
05/Julho das 21h às 22h30 
07/Julho das 19h às 20h30 

3 
Ata  
Requerimento 
Declaração 

10 
12/Julho das 21h às 22h30 
14/Julho das 19h às 20h30 

3 
Revisão 
Avaliação 
Divulgação do Edital de Médias 

TOTAL DE HORAS/AULA 
SÍNCRONAS 

30 
- 

TOTAL DE HORAS 
ASSÍNCRONAS 

30 
Atividades realizadas pelo(as) discentes  

TOTAL DE HORAS DA 
DISCIPLINA  

(SÍNCRONAS + ASSÍNCRONAS) 
60 

 

11 De 19 a 23/Julho - 
Exame final e divulgação do Edital Final de 
Médias 

 

 

 

Professor da Disciplina: Profa. Me. Prila Leliza Calado 

Assinatura: __________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado: Profa. Dra. Juliana da Silva Passos 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 


