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Nome do Componente Curricular: 

Argumentação Textual 

 
 
Ementa: 
 
Estudo de textos acadêmicos nos seus aspectos linguísticos e redacionais. Uso da norma culta da 
Língua Portuguesa e estudo de seus elementos linguísticos. 
 
Objetivo: 
 
Aprimorar a capacidade de comunicação do aluno, apresentando-lhe os elementos que o auxiliem a 
dominar e usufruir da arte da comunicação. Desenvolver no aluno sua capacidade crítica, levando-o a 
perceber o poder da argumentação.  
 
Metodologia/Diretivas: 
 
Aulas expositivas, seguidas de sessões de exercícios sobre os temas explanados, e leituras de textos 
selecionados para interpretação, discussão e posterior elaboração de textos escritos pelos alunos. 
 
Avaliação: 
 
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o desempenho em situações 

pontuais. Tarefas individuais para acompanhamento do nível de assimilação e de expansão da 
capacidade cognitiva do aluno. Aplicação de prova individual, duas, P1 e P2, para verificação 
do rendimento do aluno e sua consequente aprovação na disciplina 
 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I 

1.1. Estudo de vocabulário. Ampliação do repertório léxico. 
1.2. Estudo de regência nominal e verbal. 
1.3. Estudo da crase. 
1.4. Problema de colocação pronominal. 
1.5. Estudo de pronomes relativos preposicionados. 
1.6. Estudo de conectivos subordinativos 

 
UNIDADE II 

2.1. Ethos / Páthos / Logos – fatores que concorrem para o ato persuasório. 
2.2. Formas de raciocínio: dedução, indução, analogia 

 
 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 
Etapa: 2 



  

UNIDADE III 
3.1. Organização do discurso. 
3.2. Construção do texto: atenção com a proposição, a argumentação e a peroração. 
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