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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Códigos: EMB 5037.                                        Nome: Comunicação e                
                                                                                Expressão 

Carga horária: 36 horas-aula  Créditos: 02 

Turma: 01601A. 

Professora: Vanessa Aparecida Alves de Lima 

  

II. PRÉ-REQUISITO OBRIGATÓRIO 

- 

  

III. EMENTA 

Componentes da linguagem científica e elementos para pesquisa 
bibliográfica. Estrutura do trabalho técnico e de pesquisa segundo normas 
ABNT.  Aspectos fundamentais para a construção de textos. Gêneros 
textuais acadêmicos. Leitura e interpretação de textos. 

  

IV. OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno o conhecimento da linguagem científica e dos 
gêneros textuais acadêmicos, e habilitá-lo à pesquisa e produção de textos 
científicos segundo as Normas da ABNT. 

 



 

VI. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO 
DO PROGRAMA 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de recursos multimídia. 

Prática e avaliação dos conteúdos trabalhados através de exercícios 
individuais e em grupo (entrega física e via Moodle). 

  

VII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Estão previstas 02 avaliações no semestre, cada uma valendo de 0 
(Zero) a 10,0 (Dez), cuja média será calculada de forma 
aritmética. 

As avaliações serão individuais, presenciais e escritas, com 
questões objetivas e/ou subjetivas, podendo ser em duplas à 
conveniência do planejamento e desenvolvimento da turma.  

 [Presenças x Exercícios; Glossário; Exercícios no Moodle]. 

 

VIII. AVALIAÇÃO FINAL 

Resolução nº 17/Cun/97 









 

Sites para Consulta: 

Pesquisas em Bases Acadêmicas – Artigos Científicos e Teses e Dissertações: 

<http://www.scielo.org>  

<http://www.bireme.br>  

<http://www.periodicos.capes.gov.br> 

<http://bdtd.ibict.br/> [Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações] 

  

Tutoriais da Biblioteca Universitária - BU para Normalização de Trabalhos Acadêmicos: 
<http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/normalizacao/> 

  

Dicionários: 

<http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital> 

<http://www.priberam.pt/dlpo/> 

< http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php> 

  

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa:  

<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>. 

  

Gramáticas: 

<http://www.aulete.com.br/site.php?mdl=gramatica>  

< http://www.flip.pt/FLiP-On-line/Gramatica.aspx> 

  

Conjugador de verbos: 

<http://www.flip.pt/FLiP-On-line/Conjugador.aspx> 

  

Outros: 

<http://www.escolhendolivros.com.br/> 
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Sebos em Joinville 

O SEBO 

Rua Dr. João Colin, 572. Centro. (Sub  esquina 
da Rua Marechal Deodoro). 

 

Sebo Universo Cultural 

Rua Engenheiro Niemeyer, 66. Centro (Sub 
esquina com a Praça da Biblioteca Pública). 

 

Ambos funcionam de 9hs às 19hs. 




