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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

Curso:  Bacharelado em Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português 

Nome da disciplina:  Língua Portuguesa 1 

Professora Responsável: Layane Rodrigues de Lima | <layanelima@ufg.br>  

Carga horária da disciplina: 64h  

Período: 21/09/2021 a 08/10/2021 

I – Ementa:  

Estratégias de leitura e produção de textos em português. Coesão e coerência na Língua Portuguesa. Gêneros 

textuais. Tópicos de gramática. Leitura, análise linguística e escrita em nível básico.  

II – Objetivos: 

1. Desenvolver a prática de leitura, produção textual e produção oral em Língua Portuguesa.  

2. Ampliar o conhecimento do/da estudante em relação às estruturas linguísticas da Língua Portuguesa. 

III - Conteúdo programático  

INTRODUÇÃO – Ambientação às plataformas e cronograma de atividades no regime remoto. 

MÓDULO 1 – Concepções e técnicas de leitura de textos em Língua Portuguesa (revisão). 

MÓDULO 2 – Tópicos gramaticais: fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. 

MÓDULO 3 – Organização textual: parágrafo, coesão e coerência. 

MÓDULO 4 – Gêneros textuais: memorial, narração, descrição, fichamento e resumo. 

IV – Metodologia 

Tipo de interação/recurso: serão utilizados diferentes tipos de interação no ensino remoto, como: encontros online 

em tempo real (Google Meet, Zoom ou Chat), fórum de dúvidas e de discussão em plataforma institucional 

(Moodle Ipê), e-mail, entre outros. 

Atividades previstas: leitura e estudo de materiais (artigos, capítulos, slides, vídeos, entre outros.), participação 

em fóruns de discussão, listas de exercícios de tópicos de gramática, produção de textos, elaboração de podcast, 

entre outros. 

Produção do(a) estudante: participar dos fóruns de discussão (quando possível); resolver listas de exercícios de 

gramática; ler, analisar e elaborar textos orais (podcast) e escritos em Língua Portuguesa. 

Atendimento da professora Layane Lima: durante o período de aulas, haverá atendimentos de segunda a sexta-

feira, das 14 às 22 horas: por e-mail (layanelima@ufg.br), no fórum de dúvidas ou atendimento online em tempo 

real após agendamento prévio. 

 

V – Avaliação 

 

N1 

 

ATIVIDADES CONTEÚDOS VALORES 

Atividades avaliativas orais e/ou escritas Módulo 1 3,0 

Atividades avaliativas orais e/ou escritas Módulo 2 7,0 

N2 Atividades avaliativas orais e/ou escritas Módulo 3 3,0 

Atividades avaliativas orais e/ou escritas Módulo 4 7,0 

 

VI – Frequência 

A frequência será acompanhada especialmente pela realização das atividades avaliativas indicadas na plataforma 

institucional Moodle Ipê (para realizar as atividades avaliativas, pressupõe-se que o(a) estudante tenha acesso ao 

Moodle Ipê, lido e consultado os materiais, assistido aos vídeos, respondido as listas de exercícios, produzido 

textos escritos e orais (podcasts) e participado dos fóruns de discussão).   

* Para os/as aluno/a com dificuldade de acesso às atividades, podemos combinar outra forma para compor a 

frequência. 

Em caso de plágio a atividade será anulada e o discente não terá a presença computada. 

 

VII – Observações sobre o ensino remoto 

1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas poderão ser gravadas. 

Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz da professora e dos estudantes. A gravação das atividades 
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remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta da docente responsável pela disciplina e dos alunos nela 

regularmente matriculados.  

2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto apenas a professora e os estudantes regularmente 

matriculados nesta disciplina. Depende de autorização da professora o acesso de terceiros ao ambiente virtual de 

ensino remoto, que porventura, não estejam diretamente envolvidos com as atividades nela desenvolvidas. 

 3) Os materiais didáticos, que porventura forem disponibilizados pela professora, não poderão ser objeto de 

divulgação ao público externo, seja por meio de redes sociais, filmagens, vídeos, impressos de fotografias e 

quaisquer outros meios de publicação e comunicação.  

4) O material didático produzido e fornecido pela professora deve ser utilizado apenas para fins educacionais e 

pedagógicos da disciplina.  

5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas gravadas sem a 

autorização expressa da professora. 
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IX – Bibliografia complementar 

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1995.  

KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2008.  

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

MOTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção Textual na Universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
NEVES, M. H. de M. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. UNESP, 2000.  
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Rêspel, 2010. 

Observação: Outros títulos poderão ser indicados conforme o desenvolvimento do programa. 

PERÍODO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ESTUDO:  21/09/2021 a 08/10/2021 

PLANO DE ESTUDO 
CARGA 

HORÁRIA 

INTRODUÇÃO – AMBIENTAÇÃO ÀS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS E 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO REGIME REMOTO. 

2h/a 

MÓDULO 1 – CONCEPÇÕES E TÉCNICAS DE LEITURA DE TEXTOS EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Material de estudo básico e complementar. 

Atividades Avaliativas (nota 1: 3,0 pontos) 

 

 10h/a 

MÓDULO 2 – TÓPICOS GRAMATICAIS 

Material de estudo básico e complementar. 

Atividades Avaliativas (nota 1: 7,0 pontos) 

 

 

20h/a 

MÓDULO 3 – ORGANIZAÇÃO TEXTUAL. 

Material de estudo básico e complementar. 

Atividades Avaliativas (nota 2: 3,0 pontos) 

 

 

8h/a 

MÓDULO 4 – GÊNEROS TEXTUAIS. 

Material de estudo básico e complementar. 

Atividades Avaliativas (nota 2: 7,0 pontos) 

 

 

24h/a 

Carga Horária Total 64h/a 

Cronograma sujeito à alterações. 


