
  

 

Curso: Ciências Contábeis | Código: ENUN60827| Vigência: 2020/1 

 

Nome do Componente Curricular: 

Interpretação e Análise de Textos Acadêmicos 

 
 
Ementa: 
 
Revisão de conceitos básicos gramaticais. Apresentação de técnicas de elaboração e 
interpretação de textos que possibilitem o desenvolvimento de aprendizagem de conteúdos 
significativos para a elaboração e interpretação de textos de variadas temáticas socioculturais 
e literárias. Produção de textos. 
 
 
Objetivo: 
 
Aprimorar a capacidade leitora do aluno, por meio da leitura de textos acadêmicos, tanto sua 
capacidade interpretativa, como sua capacidade dissertativa, seja no domínio oral, seja no 
domínio escrito da língua. 
 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
Aulas expositivas com várias sessões de exercícios e estudos dirigidos; trabalhos em grupo 
e/ou individual.  
 
 
Avaliação: 
 
Os discentes serão avaliados pela participação nos diversos eventos acadêmicos e através de 
prova individual, que constará de cada avaliação bimestral. 
 
 
Conteúdo Programático: 
 

1 – TÓPICOS GRAMATICAIS 
1.1. Pontuação. 
1.2. Polissemia e Homonímia. 
1.3. Pronomes Relativos. 
1.4. Concordância Verbal e Nominal. 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 1 



  

2 – ESTUDO DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO TEXTUAL 
2.1. Estrutura textual: introdução / desenvolvimento / conclusão / palavras chave / id
eias núcleo / tema / subtema. 
2.2. Algumas variedades de texto: narrativos / descritivos / argumentativos.  
 

3 – PRODUÇÃO TEXTUAL 
3.1. O que buscar: clareza / concisão / coerência / coesão e correção gramatical. 
3.2. O que evitar: ambiguidade / prolixidade / incoerência / redundância / incorreções
.  3.3. Produção de sumários, resenhas e dissertações.  
 

4 – TEXTOS PARA LEITURA 
4.1. Textos de natureza acadêmica, tanto aqueles relativos às áreas específicas do 
curso de Ciências Contábeis, quanto os de natureza literária, produzidos por mestres 
da língua portuguesa. 
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