
Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º
onde  exige  que  oferta  de  disciplinas  na  modalidade  a  distância  em cursos  presenciais,  conforme  disposto  na
respectiva  Portaria,  deve  ser  informada  previamente  aos  estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos
processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de
avaliação.

Língua Portuguesa

Elementos da comunicação. Funções da linguagem. Qualidade e ruídos na comunicação. Leitura ativa, analítica e
critica  de  textos.  Coesão  e  coerência  textual  Planejamento  e  produção  de  resumos  e  textos  dissertativo-
argumentativos. Textos técnicos profissionais. Textos sobre temáticas em Educação Ambiental, Direitos Humanos e
aspectos da cultura  afro-brasileira e africana.  Introdução à Pesquisa Acadêmica:  conceitos,  tipos,  aplicabilidade.
Rigor metodológico e apresentação de relatórios: prática; Princípios da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT; Etapas para elaboração do projeto de pesquisa e projeto de iniciação científica
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 AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
Nota 1: composta por uma avaliação presencial valor: 3,0 pontos; 

Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Nota 2: composta por uma avaliação presencial valor: 5,0 pontos 
Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando 10,0 pontos.


