PÚBLICO-ALVO:
O curso foi desenvolvido pelo CEAF com o propósito de atender as

Membros,

demandas de aprimoramento de membros, servidores, assessores,

Servidores,

assistentes e estagiários do MPSC, quanto ao correto uso da língua

Assistentes,

portuguesa nos textos e documentos escritos no âmbito da

Assessores e

instituição.
Trata-se de um curso introdutório que têm por objetivo ambientar
o cursista ao estudo da língua, da linguagem e da gramática, a fim
de melhor compreender sua aplicação à linguagem e ao texto
jurídico e rememorar conceitos basilares necessários para entender

Estagiários do MPSC.

INSCREVA-SE
ACESSANDO
CEAF VIRTUAL

definitivamente as questões mais complexas que impõe desafios a
quem precisa escrever seguindo as prescrições da norma padrão do
português.

CARGA HORÁRIA:
12 horas-aula

Neste primeiro momento, o CEAF disponibiliza:
1) Introdução ao estudo, disponível imediatamente após o aluno
efetuar a matrícula; e
2) Conceitos básicos, que será disponibilizado a partir de 28 de
janeiro de 2021.

EMENTA:
Gramática. Linguística. Texto Jurídico.

COMUNICADO
IMPORTANTE
Neste curso, para fins de
progressão, a primeira etapa
(autorização
para
participação)
está
dispensada. Entretanto, a
validação
do
certificado
dependerá da aprovação da
Comissão para Assuntos
Funcionais de Servidores ‒
COAFS (segunda etapa),
devendo
o
servidor
demonstrar a relação entre as
competências
do
seu
cargo/lotação (disponível na
intranet) e o conteúdo do
curso
em
requerimento
próprio.

OBJETIVO GERAL
•

Introduzir conceitos básicos para estudo de gramática aplicada à linguagem e ao texto jurídico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1 - Introdução ao estudo
Aula 1: Língua é mais do que você pensa que é.
- Conceitos de língua/linguagem, língua como estrutura, interação, identidade, cognição, forma de
poder, ferramenta de trabalho e de estudo; ação de linguagem.
Aula 2: Gramática não é apenas um livro de regras.
- Gramática descritiva, internalizada, prescritiva; diferenças e relações entre o português brasileiro e
europeu; norma culta.
Aula 3: A situação de comunicação é que define o que é adequado e o que não é.
- Níveis de linguagem, registro e dialeto; modalidades escrita, falada e gesto-visual; erro e
inadequação.
Aula 4: A gramática aplicada ao texto jurídico é um grão de areia no universo da linguagem.
- Características da linguagem jurídica e da redação oficial; qualidades da redação oficial.

Módulo 2 - Conceitos básicos
Aula 1: A descrição linguística se organiza em níveis.
- Níveis da descrição linguística: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático.
Aula 2: Cada palavra é um monte de coisas!
- Categorias gramaticais: do substantivo ao verbo.
Aula 3: Frases são como árvores!
- Oração simples; elementos essenciais da oração; elementos acessórios; orações complexas.
Aula 4: Nem tudo é tão simples, mas também nem tão complicado assim...
- Morfossintaxe: regência, concordância, colocação, articulação lógica; pontuação.

Este curso foi integralmente desenvolvido pelo CEAF/MPSC.

