
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

CURSO DISCIPLINA 
Licenciatura em Música Análise e Produção de Textos 

 
C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 
30 1h30 N/1.333-18.2 2018.2 

EMENTA 
A base da disciplina de Análise e Produção de Textos é o desenvolvimento da comunicação oral, 
escrita, em seus diversos níveis de linguagem. Assim, a utilização dos gêneros discursivos por meio 
da leitura e produção textual pautado em estudos sociorretóricos são essenciais no processo de 
ensino e aprendizagem. Desse modo, a elaboração de textos técnico-científicos, sob temáticas 
direcionadas à área específica do curso e que circulam nas mídias diversas, considerando aspectos 
linguísticos, aplicados ao texto também nortearão esta ementa.. 
 

OBJETIVOS 
Geral 

• Discutir a língua materna em sua diversidade, analisando de forma crítica os textos que 
circulam nas mais diferentes esferas sociais.   

Específico 
- ampliar o senso crítico do discente a partir da elaboração de gêneros discursivos acadêmicos e 
midiáticos; 
- Ler e analisar os discursos presentes em textos diversos que circulam nas mídias sociais; 
- Reescrever textos a partir de resumos, resenhas e fichamentos; 
- Ter noções básicas de textos técnicos/oficiais. 
 

PROGRAMA 
1. NORMA PADRÃO E A LINGUAGEM FALADA E ESCRITA (PARTE I) 
1.1 Adequação ao nível de linguagem em contextos acadêmicos; 
1.2 Noções de seminários, escrita ou reescrita de resumos, resenhas e outros textos acadêmicos; 
2. O TEXTO/DISCURSO, O INTERDISCURSO E AS INSTÂNCIAS  
2.1 Gêneros textuais / discursivos primários e secundários (PARTE II); 
2.2 Distinção entre textos técnicos oficiais e científicos; 
2.3 Discussão e escrita de artigos, requerimentos e outros textos técnicos/científicos.  
3. NOÇÕES BÁSICAS DE ELEMENTOS DE TEXTUALIDADE 
3.1 Relações Intertextuais  e interdiscursivas – Dialogismo/Polifonia; 
3.2 Elementos da textualidade: Coesão e coerência no processo de construção textual; 
3.3 Argumentação: estratégias argumentativas; operadores argumentativos; 
3.4 Situacionalidade, Intencionalidade, Inferência, Pressuposto, etc.  
4. Leitura e Produção de Artigos Científicos e outros gêneros acadêmicos 
4.1 Estrutura e referências básicas para produção de artigo científico; 
4.2 Trabalhos acadêmicos orais (Workshops ou oficinas, etc.) 
4.2.1 O gênero acadêmico e as pesquisas bibliográficas: Fichamento, Resumo, Resenha, Relatório, 

necessários à produção de artigos, capítulos de livros, monografias, etc. 
4.2.2 O gênero oficial e comercial: Ofício, Memorando, Requerimento, Carta, Curriculum Vitae e 

lattes, Correio eletrônico (e-mail), principais pronomes de tratamento e vocativos dos 
respectivos gêneros oficiais; 

5. Retórica da Argumentação – níveis de persuasão por meio dos atos de fala 
5.1 Aspectos da Oralidade e os marcadores enunciativos. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas, utilizando diversos recursos didáticos; leitura e discussão de textos; exercícios de 
reescrita e construção textual; análise linguística de textos produzidos; apresentação de seminários; 
artigos científicos, requerimentos, etc. como base para avaliação contínua e sistemática dos alunos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 



 
 

• Quadro branco, pincel, vídeo, computador, jornais, livros, revistas, datashow, etc.. 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os métodos avaliativos serão contínuos, mas por questões didática segue estimativa de prazos:  
• Um seminário (10 pontos) (previsto para a primeira semana de novembro) 
• Uma prova escrita (10 pontos) (previsto para a primeira quinzena de dezembro de 2018) 
• Reescrituração de textos (2,5) e produção de textos (5,0) escritos no decorrer das aulas, 

bem como debates  (2,5) que ocorrerão entre 05/10/2018 a 05/12/2018. 
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