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PROGRAMA DE DISCIPLINA  

 

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
Ano:  
Período: 1º 
Disciplina: Comunicação Empresarial 

Aulas Teóricas: 72 
Aulas Práticas: 0h 
Carga Horária: 72h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 
Conceito de texto, gêneros textuais e tipologias textuais. Leitura e interpretação textual. Leitura de gêneros 
textuais jornalísticos, acadêmicos e técnicos. Produção textual técnica e acadêmica. Nivelamento em língua 
portuguesa. Abordagem interdisciplinar da língua portuguesa em diálogo com as demais disciplinas do curso. 
 

 
 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

Objetivos Gerais: 

 

 Promover atividades de nivelamento em língua portuguesa por meio da leitura e produção 
textual; 

 Desenvolver habilidades de leitura e escrita, de modo que o aluno saiba utilizá-las em 
situações reais de uso na vida pessoal, acadêmica e profissional. 

             
Compreender a importância do processo de comunicação nas organizações, utilizando   
adequadamente técnicas e instrumentos para o exercício da profissão. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Levar ao conhecimento do aluno o mecanismo de funcionamento da linguagem e as diversas 
formas contextuais de comunicação; 

 Desenvolver habilidades de leitura, através de noções metodológicas de leitura e 
interpretação de textos; 

 Desenvolver habilidades de produção de textos orais e escritos, utilizando-se de forma 
consciente os recursos oferecidos pela língua portuguesa; 

 Produzir textos acadêmicos e técnicos (da área contábil), tendo por base a noção de suas 
estruturas. 

 

 
 

 
TEMAS DE ESTUDO 

 
 
1) Texto: gêneros e tipologias textuais: 
- Conceito de texto; 
- Gêneros textuais orais e escritos; 
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- Tipologias textuais: descrição, narração, dissertação (argumentação e exposição) e injunção.  

 
2) Produção de gêneros textuais utilizados pelo acadêmico e profissional de Ciências Contábeis, 
procurando-se desenvolver as habilidades de descrever, narrar, expor e argumentar. 
- Resumo; 
- Resenha; 
- E-mail; 
- Memorando; 
- Relatório; 
- Balanço. 

 
3) Correção dos gêneros textuais produzidos, verificando-se os seguintes elementos do texto: 
- Ortografia; 
- Concordância nominal e verbal; 
- Pontuação; 
- Coesão; 
- Coerência.  

 
4) Leitura e interpretação textual: 
- Processo de leitura: compreensão e interpretação; 
- Estratégias de leitura; 
- Leitura de gêneros textuais jornalísticos: notícia, reportagem, editorial e artigo de opinião; focando-
se na análise das diferentes abordagens dos fatos pelos órgãos de imprensa; 
- Leitura e análise de textos técnicos da área contábil. 
 

5) Produção de um artigo de opinião sobre algum tema polêmico da atualidade que esteja sendo 

debatido pela sociedade.  
 
6) Correção dos elementos gramaticais e textuais do artigo. 
 
Todos os temas de estudos descritos acima serão trabalhados de forma interdisciplinar, por meio do 
diálogo com outras disciplinas do mesmo período do curso, e tendo sempre por objetivo promover o 
nivelamento em língua portuguesa.  

 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será efetuada mediante realização de uma prova específica sobre a matéria ministrada 
no bimestre com peso total 4,0, uma avaliação interdisciplinar por bimestre com peso total 3,0 e 
trabalhos individuais de produção de textos com peso total 3,0, totalizando nota 10,0. 

 

 

 
METODOLOGIA 

  
Aulas acontecerão nos sistema binário de aulas virtuais e presenciais, teóricas e práticas. Debates e 
trabalhos acadêmicos em sala de aula ou fora da sala de aula, focando a leitura e a produção textual.   
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