FACULDADE DO SERIDÓ
PLANO DE ENSINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
1. EMENTA:
Os principais fundamentos da língua no tocante a seus fins, enquanto expressão subjetiva e realização
estética, instrumento voltado à prática comunicativa e interpretação do real. A língua enquanto
instrumento de poder. A integração social através da prática comunicativa. Diferenças entre as
modalidades oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos. Análise dos níveis lingüísticos:
fonológico, morfológico e sintático. As estruturas lingüísticas com base no princípio das equivalências.
Estudos das estruturas complexas, a partir do reconhecimento e da reconstrução. Uso de textos sobre a
área contábil e de negócios.
CARGA HORÁRIA
TOTAL (72H)

TEÓRICA (52H)

PRÁTICA (20H)

PERÍODO LETIVO:
1º Ano / 1º Semestre

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Linguagem, língua e comunicação
 Funções da linguagem
 Registros ou níveis de linguagem
 Variação lingüística
 Gêneros textuais
 Diferenças entre as modalidades oral e escrita
 Análise estrutural da língua nos níveis fonológico, morfológico e sintático
 Coesão e coerência textuais
 Leitura e produção de textos sobre a área contábil e de turismo
3. METODOLOGIA
Para o alcance dos objetivos propostos pela disciplina, serão utilizadas as seguintes técnicas de ensino:
exposição dialogada, seminários, estudo dirigido e trabalhos individuais e/ou em grupos.
4. AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será feito de forma contínua ao longo do curso, considerando-se os aspectos:
a) a participação em sala de aula, nos debates, seminários e discussões;
b) a qualidade dos trabalhos acadêmicos apresentados.
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