SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Seção de Educação a Distância

Curso Atualização em Gramática da Língua Portuguesa
OBJETIVOS:
Geral
Instrumentalizar o servidor para que ele possa desenvolver a capacidade de comunicar-se
verbalmente e por escrito, de forma a suprir todas as suas necessidades individuais, atendendo,
assim, às exigências da vida acadêmica e profissional.
Específicos
Estudar as diferentes perspectivas da gramática normativa no contexto pragmático de
aprendizagem;
Conhecer as diferentes sintaxes para apropriação da língua escrita culta;
Refletir sobre a importância do conhecimento do nível padrão da linguagem para que o falante
possa fazer um uso proficiente da língua escrita culta;
Conhecer as modificações mais recentes ocorridas na língua escrita culta.
PÚBLICO-ALVO:
Servidores do TRT4.
CARGA HORÁRIA:
20 horas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Módulo I - Estudo das Sintaxes da Língua Portuguesa; Estudo dos pronomes; Sintaxe de colocação
pronominal
Módulo II - Sintaxe de regência nominal; Sintaxe de regência verbal; Regência e o fenômeno da crase
Módulo III - Estudo da concordância nominal; Estudo dos verbos; Estudo da concordância verbal
Módulo IV - Novo acordo ortográfico

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada por meio de 05 questionários.
São permitidas somente DUAS tentativas para realizar cada questionário de verificação de
aprendizagem, portanto após a leitura do conteúdo, responda ao questionário com calma e
atenção. Será contabilizada a nota mais alta atingida nas tentativas. Para ser considerado aprovado
o estudante deverá alcançar a média de aproveitamento igual ou superior a 70%.

ATENÇÃO
Os conteúdos de cada módulo e os exercícios de fixação podem ser acessados inúmeras vezes,
mas os QUESTIONÁRIOS DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM só poderão ser respondidos
duas vezes. Portanto, NÃO tente respondê-los se ainda não estudou os conteúdos integralmente.

Os exercícios de fixação são obrigatórios, mas não geram nota e não compõem a média final.
AVALIAÇÃO DO CURSO:
Ao final do curso o participante deverá responder à Avaliação de Reação.
CERTIFICADO:
Terá acesso ao certificado o servidor que tenha média de aproveitamento igual ou superior a 70% e
tenha respondido ao questionário de Avaliação de Reação.

