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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 004 Comunicação e Expressão oral e 

escrita 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA                              PRÉ-REQUISITO 

60 horas                                         não 

EMENTA 

Comunicação: seus diversos meios e formas. Tipos de discursos. Análise do 
discurso. Léxico e ideologia. Estilística textual. Tipologia textual. Teoria 
semiótica do texto.  Ética e comunicação. 

 OBJETIVO GERAL 

Capacitar o aluno para interpretação, leitura e escrita de textos verbais e não-
verbais, através do domínio de conceitos relativos à comunicação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover o estudo e discussão sobre a aplicabilidade da comunicação na vida 

humana; 

Criar rotinas de escrita que favoreçam o desempenho do educando; 

Evidenciar o valor da comunicação no desenvolvimento funcional do homem. 

METODOLOGIA 

-Análise e produção de discurso crítico relativo à comunicação e 

expressão  oral e escrita na vida profissional do administrador; 

-Aula expositiva; 

-Aula expositivo-participativa; 

-Estudo de caso; 

-Estudos aplicados: seminários, projeção de vídeos,  

-Exercício de oratória e expressão criativa; 

-Debates, discussões e painéis; 

-Escritura e reescritura de textos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

PARTE I – CONCEITOS E PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

Comunicação nas relações humanas 

Comunicabilidade X sociabilidade 

Fichamento (exercícios) 

Comunicação e entusiasmo 

Resumo informativo (exercícios) 

Comunicação e função expressiva 

Resenha informativa (exercícios) 

Tipos de discursos em processo de observação (científico e não-científico) 

Observação participante, história de vida (narrativas), escuta sensível 

Comunicação e poder 

Tecnologia da Informação e da Comunicação - TIC 

Estrutura e funcionamento da comunicação 

Formatação de textos e referências bibliográficas 

 

PARTE II – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

Montagem de textos orais (seminários) 

Escuta sensível (trabalho em dupla, narrativas) 

Montagem de textos escritos (paper, resenha) 

Leitura em público 
 

 

BERLO, David Kenneth. O processo da comunicação: introdução à teoria e 

a prática. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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BORDENAVE, Juan Díaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 

1982 

 

FÍGARO, Roseli. Gestão da comunicação no mundo do trabalho, educação, 

terceiro setor e cooperativismo. São Paulo: Atlas, 2005 
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GERALDI, JoãoWanderley (Org.) et al. O texto na sala de aula. 4ª Ed. São 

Paulo: Ática 2006. 

 

GUIMARÃES, Thelam de Carvalho. Comunicação e linguagem. [livro 

eletrônico] São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012 

 

KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 9. ed. 

Campinas, SP: Pontes, 2004. 82 

 

WITTER,Geraldina Porto (org).Leitura: Textos e pesquisas.Ed Alínea, SP,1999. 

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. A leitura nos oceanos da internet. São Paulo: 

Cortez, 2003. 
 

 

mailto:informatica@fsssacramento.br

