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EMENTA 

 
Comunicação e persuasão no direito, na política, na literatura, na religião; linguagem da propaganda; estratégias de 
persuasão na linguagem escrita; retórica; dialética; prática de produção de textos persuasivos; contextos e persuasão; 
desenvolvimento de argumento; apresentação de dados. 

 
 

PROGRAMA 
Elementos da textualidade e características inerentes aos gêneros textuais mais utilizados para a 
redação acadêmica e empresarial. 
- 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 no âmbito acadêmico e 
empresarial, de maneira clara, eficaz e objetiva, por meio de técnicas de leitura e interpretação, 
além de regras de língua portuguesa. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Ler e interpretar textos e produzir seu resumo, mantendo as principais informações sem deixá-
lo repetitivo, incoerente ou incompleto. 
- Analisar textos 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: 
 
- atividades escritas, orais, de audição e leitura; 
- exercícios individuais, 
- produção de textos diversos; 
- realização e apresentação.  
 
Todo material obrigatório será disponibilizado no UFPRvirtual(AVA) em PDFs e em vídeos.  
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 
Utilizaremos e-mail para avisos sobre atividades e comunicação comigo (julianapassos@ufpr.br). A professora 
responderá em até 48 horas. Haverá horários específicos para sanar dúvidas síncronas em que a professora estará 
online para responder aos alunos.   
Encontros síncronos com toda turma serão agendados com antecedência com duração de 2 horas semanais cada no 
período noturno.  
Será utilizado o chat do AVA. 
As informações essenciais estão postadas no AVA na descrição da disciplina e em avisos. 
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Exercícios em todas as aulas: 50 pontos 
Prova: 50 pontos  
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