
CARACTERIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

BACHARELADO EM HISTÓRIA 

 

 

CURSO/SEMESTRE Bacharelado em História – 1º Semestre 

DISCIPLINA Leitura e Produção de Textos 

CARÁTER DA 

DISCIPLINA 

Obrigatória 

PRÉ-REQUISITO  

CÓDIGO 1320185 

DEPARTAMENTO Letras Vernáculas 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

68 h/a 

NATUREZA DA 

CARGA HORÁRIA 

ANO/SEMESTRE 

Teórica 

 

 

PROFESSORES E 

CARGA HORÁRIA 

Letícia Fonseca Richthofen de Freitas 

4 horas/semana 

EMENTA Língua padrão e variações regionais. Modalidades e 

estrutura. Construção e desenvolvimento das habilidades 

práticas de expressão escrita tendo em vista o campo das 

artes visuais. 

 

OBJETIVOS Objetivo geral: 

 

Oportunizar aos alunos o desenvolvimento de sua 

expressão linguística através da leitura e da produção de 

textos orais e escritos que englobem os mais diversos 

gêneros textuais. 

 

Objetivos específicos: 

 

Oferecer aos alunos condições que lhes permitam: 

- compreender a linguagem como processo interativo, 

reconhecendo as diferentes e variadas possibilidades de seu 

uso, conforme o contexto; 

- refletir sobre a noção de texto e discurso a partir da 

aquisição de conhecimentos básicos sobre a estrutura e o 

uso adequado da Língua Portuguesa; 

- compreender as diferenças formais e funcionais entre a 

língua falada e a língua escrita e a sua estreita relação com 

a adequação e a inadequação da linguagem nos variados 

contextos; 

- reconhecer problemas de estrutura textual em suas 

produções por meio do conhecimento e da análise dos 

aspectos da estrutura e do funcionamento da língua; 

- produzir alguns tipos de trabalhos acadêmicos, tais como 

resumo, resenha e artigo. 

PROGRAMA O texto e a produção de sentidos. 



Intertextualidade. 

Modos de organização textual. 

Coesão e coerência. 

Leitura, análise e produção de textos narrativos, 

dissertativos, informacionais, etc. 

Estruturação de resumo, resenha e artigo científico. 

Atividades epilinguísticas. 
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