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PUC

O que é o PUC?
O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do
estudante ao longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que
requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de
aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as
competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o processo de
aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade
Curricular, o que se espera de si, como é avaliado, entre outros aspetos fundamentais
para realizar da melhor forma este percurso.



1. A Unidade Curricular

Apresentação da Unidade Curricular
Esta unidade curricular tem como propósito habilitar o Estudante com instrumentos
fundamentais para o desenvolvimento de capacidades organizativas e metacognitivas
ligadas às formas de comunicação em Língua Portuguesa. As actividades planeadas
têm como objetivo apoiar o Estudante na comunicação eficaz e correta de acordo com a
situação e a intenção comunicativa.



2. Competências

Competências a Desenvolver
No final da unidade curricular o Estudante deverá ser capaz de:

selecionar, classificar e aplicar informação relevante;

exprimir-se com correção e coerência;

identificar e usar adequadamente diferentes estilos e técnicas de expressão e comunicação;

escolher o estilo organizacional e argumentativo em função do objetivo comunicativo e da
situação de comunicação;

dominar técnicas de expressão escrita em relação a diferentes tipologias textuais no domínio
académico;

comentar adequadamente textos dos quais pode não ter conhecimentos prévios.



3. Roteiro

Roteiro de conteúdos a trabalhar
Nesta Unidade Curricular, serão trabalhados os seguintes módulos, distribuídos pelos tópicos
seguintes:

Módulo 1

Compreensão Escrita 
Tópicos

Tópico 1 - Compreender um  Texto Escrito 

Tópico 2 - Web Safari: Regras de Pontuação 

Tópico 3 - Regulamentos 

Módulo 2

Expressão escrita

 Tópicos

Tópico 4 - Exercício de Expressão Escrita (1) 

Tópico 5 - Exercício de Expressão Escrita (2)

Módulo 3

Comunicação
académica 

 Tópicos

Tópico 6 - Citações 

Tópico 7 - Bibliografia 



4. Metodologia

Como vamos trabalhar?
A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular compreende:

leitura e reflexão individuais

a leitura e a reflexão individuais acontecem ao longo de todo o processo de aprendizagem.
Sem a leitura e a reflexão individuais, o Estudante fica muito limitado na sua participação nos
fóruns previstos, assim como também, dificilmente, poderá realizar com sucesso as Atividades
formativas programadas;

a partilha da reflexão e do estudo com os Colegas;
a aprendizagem está estruturada por Atividades. Para as Atividades, foram programados
fóruns moderados pelo Docente que permanecerão abertos ao longo da unidade curricular, em
períodos específicos, proporcionando assim, uma interação ativa entre os Estudantes;

o esclarecimento de dúvidas nos fóruns e a realização de Atividades propostas pelo Docente.



5. Recursos

Bibliografia e outros recursos
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA

São obrigatórios todos os materiais colocados pelo professor na classe virtual.

BIBLIOGRAFIA FORTEMENTE ACONSELHADA

BERGSTRÖM, Magnus e REIS, Neves (1989) - Prontuário Ortográfico e guia da língua portuguesa,
20ª ed., Lisboa, Editorial Notícias. [Secção sobre as regras de pontuação e sobre as regras de
acentuação]. (poderá escolher outra data desta obra)

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley (1986) - Nova Gramática do Português Contemporâneo, 3ª ed.,
Lisboa, Edições Sá da Costa. [Secção sobre as regras de pontuação e sobre as regras de acentuação]
(poderá escolher outra data desta obra)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARIL, Denis. Techniques de l'Expression Écrite et Oral. Ed. Galloz, Paris, 2002;

 CEIA, Carlos. Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos. Editorial Presença, Lisboa, 2003
(4ª ed.);

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Edições João Sá
da Costa, Lisboa, 1984;

 DALLE, Rodolphe (Org.). Didactique de la Communication. L’Harmattan, Paris, 2013;

 DELGADO-MARTINS, Maria Raquel; FERREIRA, Hugo Gil. Português Corrente, Estilos do
Português no Ensino Secundário. Editorial Caminho, Lisboa, 2006;

 ECO, Humberto. Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas. Presença, Lisboa, 1976;

 ESTRELA, Edite; PINTO-CORREIA, J. David. Guia Essencial da Língua Portuguesa para a
Comunicação Social. Editorial Notícias, Lisboa, 1990;

 ESTRELA, Edite; SOARES, Maria Almira; LEITÃO Maria José. Saber Escrever uma Tese e Outros
Textos. Dom Quixote, Lisboa, 2006;

 GABAY, Michèle. Guide d'Expression Écrite. Larousse, Paris, 1991;

 MATEUS, Maria Helena Mira; NASCIMENTO, Fernanda Bacelar do. A Língua Portuguesa em
Mudança. Editorial Caminho, Lisboa, 2005;

 PERES, João Andrade; MÓIA, Telmo. Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Editorial Caminho,
Lisboa, 1995;

 PINTO, Mário. Ainda Bem que mo Sugeriu: 'Jornalês', que Diabo de Linguagem É Essa?. Edições
Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2005;

 PÚBLICO, Jornal. Livro de Estilo. Público, Comunicação Social, SA, Lisboa, 2005 (2ª ed.);

 RICARDO, Daniel. Ainda Bem que me Pergunta. Manual de Escrita Jornalística. Editorial Notícias,
Lisboa, 2003.

http://elearning.uab.pt/mod/forum/view.php?id=367817


6. Avaliação

Como vai ser a avaliação?

1. Nesta Unidade Curricular, o regime de avaliação é contínuo, assente em duas provas entregues
na Plataforma (E-Fólios) e uma prova final presencial.

2. Para efeitos de classificação final:

1. As duas provas eletrónicas (E-Fólios) têm, no seu conjunto, a cotação de 8 valores (cada
E-Fólio valendo, portanto, 4 valores);

2. A prova presencial final é cotada para 12 valores;

3. A classificação final do Estudante corresponde à soma da classificação obtida nas provas
eletrónicas e da classificação obtida na prova presencial final.

3. O estudante considera-se aprovado se tiver uma classificação final igual ou superior a 10
valores, sendo exigível, cumulativamente, uma classificação mínima de 5,5 valores na
prova presencial final.

4. O Estudante que não obtenha um mínimo de 5,5 valores na prova presencial final poderá
realizar uma segunda prova de avaliação final, em data indicada pelos Serviços de Apoio ao
Estudante.

—————————————————————————————————
Chama-se ainda a atenção para um elemento muito importante: tanto nas participações nos
fóruns, como nos trabalhos que eventualmente o Estudante tiver que apresentar (ou desenvolver),
serão especialmente avaliados os seguintes aspetos:

o conteúdo;
o cuidado lexical, sintático-gramatical e ortográfico;
a capacidade de síntese, clareza e sistematização;
a capacidade demonstrada na construção e coerência do texto apresentado;
a aptidão na utilização de conectores linguísticos;
a clareza na expressão escrita;
a abordagem direta e coerente do(s) tema(s);
a capacidade na interpretação e apreciação crítica (de diferentes tipos de texto, literários,ou não
literários, que poderão ser apresentados);
o caráter de individualidade da resposta (pelo que a deteção de qualquer situação fraudulenta
[como, por exemplo, o recurso a informações disponíveis na internet, sem indicação da fonte]
obriga, naturalmente, a que o Docente aja em conformidade, no que à avaliação diz respeito);
a interação e a colaboração (de forma contínua, e continuada) com os restantes colegas;
o comportamento respeitoso.

As presentes normas destinam-se a concretizar aspetos específicos para a aplicação do regime de
avaliação no C���� �� Q����������� ���� E������ S��������� (CQES), em consonância com o
estipulado no Regulamento de Avaliação, Classificação, Qualificação e Certificação da Universidade
Aberta.



6.1. Dispositivo/Bloco NOTAS

Avaliação Contínua
As classificações que os Estudantes obtiveram com a realização de dois (2) e-fólios ao longo do
semestre, bem como a classificação que obtiverem na prova presencial de 1.ª época, a realizar-se no
final do semestre, são creditadas no Bloco/Dispositivo NOTAS.

Ao longo do semestre, ser-lhes-á proposto que desenvolvam Atividades (de caráter obrigatório) e
pequenos trabalhos (os e-fólios). A realização dos dois (2) e-fólios poderá levar à creditação no
Bloco/Dispositivo NOTAS de um máximo de 8 valores.

À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial final de 1.ª
época. Esta prova terá a cotação global de 12 valores.

A classificação final nesta unidade curricular corresponde ao somatório das classificações obtidas nos
dois (2) e-fólios e na prova presencial final de 1.ª época.

Contudo, se fizer a prova final presencial de 2.ª época, as classificações obtidas nos dois (2) e-fólios
não serão contabilizadas. Nesse caso, a prova final presencial (de 2.ª época) estará cotada para 20
valores, e a sua classificação final nesta uc será a que obtiver nessa prova.

Obs 1) Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma
secção dos temas trabalhados.

Obs 2) A prova presencial final consiste num documento escrito a realizar presencialmente.

IMPORTANTE: Consideram-se aprovados nesta unidade curricular os Estudantes que
obtiverem a classificação mínima de 10 valores (em 20 possíveis), sendo que, note-se muito bem,
não podem obter na prova presencial de 1.ª época uma classificação inferior a 5,5 valores (em 12
possíveis). Se realizar a prova presencial de 2.ª época, necessita de obter, no mínimo, a
classificação de 9,5 valores para ficar aprovado nesta uc.



6.2. Prova Final Presencial

Prova Final Presencial
A prova final presencial traduz-se numa prova escrita realizada presencialmente e classificada
numa escala de 0 (zero) a 12 (doze) valores.

Esta prova é realizada no final do semestre letivo.

O Estudante terá de obter nesta prova final um mínimo de 5,5 valores.



6.3. Calendário de avaliação contínua

Calendário de avaliação contínua
 

dezembro janeiro fevereiro

E-fólio A

[4 valores]

O Docente disponibiliza o
E-fólio A

A 12/02/2018

Envio do E-fólio A ao
Docente

Até 25/02/2018  

O e-fólio deverá
ser enviado até
às 23h55 do dia
25 de fevereiro

Indicação da
classificação do E-fólio A

Até 11/03/2018

--------------------------------
---------------

---------------------
---

--------------------
----

-------------------
-----

E-fólio B

[4 valores]

O Docente disponibiliza o
E-fólio B A 02/04/2018

Envio do E-fólio B ao
Docente

Até 22/04/2018

O e-fólio
deverá ser
enviado até às
23h55 do dia
22 de abril

 

Indicação da
classificação do E-fólio B

Até 06/05/2018

Prova final presencial

[12 valores]

Para saber a data exata,
consulte as informações
sobre as datas das Provas, no
site da UAb



7. Plano de Trabalho

Calendário e plano de trabalho
Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de estudo, das
atividades e respectivas orientações de trabalho, de modo a que possa planear, organizar e
desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada por orientações que deverá
consultar com regularidade na Sala de Aula Virtual. 



7.1. Primeiro mês

Mês 1
 O que se espera do estudante

1ª Semana

 

Durante esta semana, o estudante irá
realizar a sua aprendizagem tendo
em conta a seguinte competência a
adquirir:

- saber elaborar e utilizar alguns dos
instrumentos (tomar apontamentos,
elaborar fichas e resumos) do estudo
eficaz;

- saber inserir aqueles instrumentos
no circuito da comunicação,
sobretudo aos níveis da produção e
da recepção.

O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de aula
virtual relativamente ao Tópico 1:
Compreender um texto escrito.

As Instruções devem ser lidas com
atenção; o estudante pode, se o
desejar, imprimir esse documento.

Para ler e apreender são os materiais
disponibilizados pelo professor no
espaço d0 tópico 1.

2ª Semana

 

Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

Está à disposição do estudante um
fórum, não moderado pelo
professor, tem por finalidade
esclarecer as suas dúvidas com os
colegas, relativas ao Tópico 1, quer
no que diz respeito à resolução das
fichas de auto-avaliação formativa,
quer no que diz respeito à actividade
da semana anterior. Em conjunto, os
estudantes encontram soluções e
elaboram as formulações de
problemas que não conseguiram
resolver individualmente.



3ª Semana

 

O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de aula
virtual relativamente ao Tópico 2:
Regras de pontuação.
Competência a adquirir:

- saber seleccionar, recolher e tratar
informação:

- inserir a selecção, a recolha e o
tratamento da informação no quadro
da comunicação.

As Instruções informam o
estudante sobre o modo de proceder.

Para ler e apreender são os materiais
disponibilizados pelo professor no
espaço do tópico 2. 

4ª Semana

 

Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

Está à disposição do estudante um
Fórum  que tem por finalidade
esclarecer as suas dúvidas com os
colegas, relativas ao Tópico 2, quer
no que diz respeito à resolução das
fichas de auto-avaliação formativa,
quer no que diz respeito à actividade
da semana anterior. O estudante tem
ainda à sua disposição um Fórum
Moderado pelo professor, no qual
deve participar, respondendo ao que
lhe é solicitado.  



7.2. Segundo mês

Mês 2
 

O que se espera do estudante
1ª Semana Durante esta semana, o estudante

irá realizar a sua aprendizagem
tendo em conta a
seguinte competência a
adquirir:

- saber documentar um trabalho e
apresentar nele de forma correcta
as citações;

- saber inserir estes saberes-fazer
no quadro da comunicação
académica.

O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de
aula virtual relativamente ao
Tópico 3.

As Instruções devem ser lidas
com atenção; o estudante pode,
se o desejar, imprimir esse
documento.

Para ler e apreender são os
materiais disponibilizados pelo
professor no espaço d0 tópico 3.

2ª Semana Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

O estudante tem à disposição
dois Fóruns Moderados, nos
quais deve participar.

Não esqueça: durante esta
semana deve realizar e enviar o
seu E-FÓLIO A.



3ª Semana O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de
aula virtual relativamente ao
Tópico 4: Como elaborar
projectos escritos.

Competência a adquirir:

- saber elaborar projectos
escritos:

- inserir o saber-fazer sobre a
elaboração de trabalhos escritos
no quadro da comunicação.

As Instruções informam o
estudante sobre o modo de
proceder.

Para ler e apreender são os
materiais disponibilizados pelo
professor no espaço do tópico 4.

Está à disposição do
estudante um Fórum Moderado.
Este fórum tem por finalidade
esclarecer as suas dúvidas com
os colegas, relativas ao Tópico 4,
quer no que diz respeito à
resolução das fichas de auto-
avaliação formativas.

4ª Semana Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

Está à disposição do
estudante um Fórum  que tem
por finalidade esclarecer as suas
dúvidas com os colegas, relativas
ao Tópico 2, quer no que diz
respeito à resolução das fichas de
auto-avaliação formativa, quer no
que diz respeito à actividade da
semana anterior. O estudante tem
ainda à sua disposição um
Fórum Moderado pelo
professor, no qual deve
participar, respondendo ao que
lhe é solicitado.



7.3. Terceiro mês

Mês 3
 

O que se espera do estudante

1ª Semana Durante esta semana, o estudante
irá realizar a sua aprendizagem
tendo em conta a
seguinte competência a
adquirir:

- saber preparar e realizar
apresentações orais;

- saber inserir este saber-fazer no
quadro da temática do ponto 3
dos conteúdos programáticos.

O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de
aula virtual relativamente ao
Tópico 5.

As Instruções devem ser lidas
com atenção; o estudante pode,
se o desejar, imprimir esse
documento.

Para ler e apreender são os
materiais disponibilizados pelo
professor no espaço do tópico 5.

2ª Semana Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

O estudante tem à disposição um
Fórum Moderado, nos quais
deve participar.

Não esqueça: durante esta
semana deve realizar e enviar o
seu E-FÓLIO B.



3ª Semana O estudante deve começar por
consultar a estrutura da sala de
aula virtual relativamente ao
Tópico 6.

Competência a adquirir:

- saber trabalhar em grupo:

- saber inserir este saber-fazer no
quadro da temática do ponto 3
dos conteúdos programáticos.

As Instruções informam o
estudante sobre o modo de
proceder.

Para ler e apreender são os
materiais disponibilizados pelo
professor no espaço do tópico 6.

4ª Semana Semana de continuidade das
actividades formativas da semana
anterior.

Está à disposição do
estudante um Fórum. Este
fórum, não moderado pelo
professor, tem por finalidade
esclarecer as suas dúvidas com
os colegas, relativas ao Tópico 6,
quer no que diz respeito à
resolução das fichas de auto-
avaliação formativa, quer no que
diz respeito à actividade da
semana anterior.

O estudante tem ainda à sua
disposição um Fórum
Moderado pelo professor, no
qual deve participar,
respondendo ao que lhe é
solicitado.


