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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Disciplina Carga Horária Semestre Ano 

Redação e Linguagem Jurídica 40 1º  2011 

 
Objetivos Específicos da Disciplina 
Apresentar noções básicas de linguística, teoria da comunicação e análise do discurso, valendo-se de conceitos gerais dos referidos campos do 
conhecimento, visando a sua aplicação no discurso jurídico que, embora possua vocabulário específico, desenvolve-se por meio de determinada 
língua natural. O objetivo é capacitar o aluno a ler e compreender textos com mais profundidade e escrever com mais qualidade. 
 

 
Unidade 

Carga 
Horária 

 
Sub-unidade 

Noções Básicas de Linguística 02 h/a Língua, linguagem e fala – Teorias 

02 h/a Teoria dos signos 

02 h/a Semântica lexical – latinismo, estrangeirismo e neologismo 

Interpretação de Textos e Comunicação Social 02 h/a Teoria da comunicação 

02 h/a Funções de linguagem 

04 h/a Pragmática – conectivos 

04 h/a Semiótica e análise do discurso 

Apêndice – Revisão de Tópicos de gramática normativa  01 h/a Usos verbais e Colocação pronominal. 

01 h/a Concordância verbal/nominal e Regência verbal/nominal. 

01 h/a Crase e o uso do acento grave. 

02 h/a Frase, oração e período – paragrafação. 

01 h/a Período composto.  

01 h/a Valor estilístico da pontuação 

01 h/a Reforma ortográfica aplicada (acentuação e hífen) 

Redação Forense – gêneros e tipos textuais. 06 h/a Descrição, narração e dissertação. 

02 h/a Resumo e Fichamento. 

02 h/a Procuração. 

02 h/a Notificação. 

02 h/a Expressão oral. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser preparadas 

com antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os 

problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor 

doutrina e jurisprudência atuais. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do aluno corresponderá à escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), divididas em avaliação continuada de 0 (zero) a 3 (três) e avaliação 
complementar de 0 (zero) a 7 (sete). Na avaliação continuada, estimular-se-á a avaliação da participação do aluno em sala de aula, aquilatada 
mediante diversos instrumentos, tais como: prova de múltipla escolha, argüição oral, trabalhos que envolvam pesquisa bibliográfica, organização 
de grupos de estudo com apresentação de resultados objetivos, proposição de atividades que envolvam pesquisa de campo, dentre outros. 
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