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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Distinguir textos expositivos, narrativos e descritivos de entre outros modelos de escrita
2. Reconhecer formas linguísticas na tipologia textual
3. Produzir adequadamente textos que visam uma determinada intenção comunicativa
4. Dominar proficientemente técnicas de síntese e contração textuais
5. Determinar a adequação de formas linguísticas a níveis de linguagem
6. Estruturar textos/discursos de modo evidente
7. Consolidar um conhecimento preciso da compreensão da gramática portuguesa
8. Adquirir fluência linguística, correção ortográfica e conhecimento lexical apropriados.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
1. Língua, linguagem e discurso; 2. Aspetos da sintaxe do português; 3. Sinais e regras de pontuação; principais regras de acentuação gráfica; 4. Morfologia; 5.
Ortografia (erros mais comuns); 6. Adequação de registos a tipologias textuais e géneros discursivos; 7. Restrições formais e conceptuais à composição:
mecanismos de coesão e coerência do português; 8. Terminologias específicas: Linguagem científica / técnico-jurídica.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O Português falado e escrito
- Língua, linguagem e discurso
- Comunicação e interação discursivas: a pragmática do discurso; o processo da comunicação
- Aspetos da sintaxe do português
- Representação gráfica da língua: pontuação, acentuação, ortografia
- Morfologia e lexicologia
2. Adequação de registos a tipologias textuais e géneros discursivos
- Textos narrativo, descritivo e expositivo-argumentativo
- Técnicas de expressão: resumo, síntese, ata, requerimento, relatório, curriculum vitae
- A língua portuguesa nas suas vertentes oral e escrita
3. Terminologias específicas
- Linguagem científica / técnico-jurídica
- Análise de textos e documentos técnico-jurídicos
- Palavras e expressões latinas mais empregadas

Bibliografia recomendada
1. Cunha, C. & Cintra, L. (1999). Nova gramática do português contemporâneo. . Lisboa: Sá da Costa. ISBN: 972-9230-00-5
2. Estrela, E. (1991). Bem dizer bem escrever. Lisboa: Editorial Notícias, Lisboa. ISBN 972-46-0546-9
3. Estrela, E. & Pinto-Correia, J. D. (1994). Guia essencial da língua portuguesa para a comunicação social. Lisboa: Editorial Notícias. ISBN 972-42-0540-X.
4. Rei, J. E. (1994). Curso de redacção II O texto. Porto: Porto Editora. ISBN: 972-0-40107-9
5. Tavares, S. D. (2015). 500 Erros mais comuns da língua portuguesa. Lisboa: A Esfera dos Livros. ISBN: 9789896267117

Métodos de ensino e de aprendizagem
Horas de contacto: - Exposição teórica dos pontos gramaticais e das metodologias da expressão escrita - Realização de fichas de trabalho; - Elaboração de textos
relativos às diferentes tipologias textuais - Análise crítica de textos de índole técnico-jurídica - Discussão de casos práticos Horas não presenciais: - Elaboração de
trabalhos práticos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Prova Intercalar Escrita - 60% (Prova escrita)
- Trabalhos Práticos - 40% (Trabalhos escritos e orais sobre diversos conteúdos do programa)
2. Exame final - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Alunos em mobilidade - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 40% (Trabalhos sobre diversos conteúdos do programa)
- Portfólio - 60% (Conjunto de trabalhos realizados ao longo do semestre e compilados em portfólio.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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