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2. EMENTA:
Redação oficial: características, elementos e formatação. Comunicações e documentos 
oficiais. Produção textual, ortografia e gramática.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Proporcionar  aos  alunos  elementos  teóricos  e  práticos  para  a  elaboração  de  textos
oficiais eficientes, modernos e adequados aos padrões de escrita.

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA:
Ao final das atividades, os alunos deverão estar em condições de: 
- usar adequadamente o pronome de tratamento e o endereçamento de comunicações
oficiais;
- reconhecer e produzir os diferentes tipos de comunicações oficiais e seus respectivos
usos;
- identificar os diferentes tipos de documentos oficiais e suas finalidades;
- reconhecer as características da redação oficial.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1 Características da redação oficial
5.1.1. Elementos e formatação
5.2. Comunicações: ofício e suas variáveis, memorando, carta, mensagem eletrônica
5.3. Documentos: ata, atestado, edital de convocação, requerimento, comunicado ou 
aviso, portaria, certidão
5.4. Produção textual
5.4.1 Ortografia
5.4.2. Gramática

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
Atividades do curso com o uso dos seguintes recursos:
- Livro texto



- Vídeo-aulas
- Materiais complementares (manuais, resumos de livros, legislação)
- Atividades
- Chat com os tutores
- Chat com o professor
- Fórum
- Tutoria a distância
- Tutoria presencial

Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno encontrará sugestões de
leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da indicação de textos, livros e
sites visando um melhor desenvolvimento do processo a distância.
As  vídeo-aulas  complementam  o  conteúdo  abordado  no  livro  texto,  através  de  exemplos
práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir as vídeo-aulas no tempo
que julgar adequado.
O livro  texto  traz  atividades  que  serão  desenvolvidas  pelos  alunos  ao  longo  da  disciplina,
conforme orientação do professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de
interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor ou com a tutoria a distância.
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente virtual de ensino-
aprendizagem, por e-mail ou pelo telefone.
Em  complemento,  a  tutoria  presencial  disponibiliza  no  ambiente  virtual  os  horários  de
funcionamento  do  polo.  Os  alunos  podem formar  grupos  de  estudos,  sob  coordenação dos
tutores presenciais.
Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu polo de ensino, sob coordenação
dos tutores presenciais.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
a) Atividades de aprendizagem – 3 pontos
Na disciplina haverão duas atividades que deverão ser entregues nas datas previamente
agendadas. Duas atividades de aprendizagens, sendo que cada uma valerá 15% da nota 
da disciplina, ou 1,5 ponto.
Haverá ainda, um fórum de discussão que valerá 10% da nota, ou 1 ponto.
b) Prova presencial – 6 pontos
Será realizada uma prova presencial que valerá 60% da nota da disciplina, ou 6 pontos.
O aluno será aprovado com média maior ou igual a 6 média inferior a 3 terá direito à 
dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5,5 terá 
direito a uma prova de recuperação. 
A nota final do aluno que fizer recuperação será a média simples da média das 
avaliações parciais e a nota da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a
6, o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as 
normas do curso.
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