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Curso: Português Forense 

Período: 22 e 25 de fevereiro de 2019 

Carga Horária: 20 horas. 
Coordenação: Prof. Gabriel Collaço (Formador ENFAM/SC) 

Sala: 311 

 

 

 

PROGRAMA 

Dia 22 de fevereiro das 9h às 13h20 e das 14h30 às 18h50  

 

Tema: Gramática, Redação e Comunicação 

Disciplina: Português Forense 

Ementa: A comunicação escrita. Elementos da comunicação humana. Modalidades de 

textos.  

Conteúdo Programático: A comunicação escrita; os elementos da comunicação humana; 

os diferentes níveis de linguagem; as modalidades de textos; a narração; a descrição; a 

dissertação. 

Objetivos Específicos: 

  Identificar os aspectos diferenciais da linguagem oral e da linguagem escrita; 

  Classificar os níveis de linguagem; 

  Discriminar os elementos da comunicação humana; 

  Assinalar as características da redação jurídica; 

  Diferenciar as características da narração de outros tipos de texto; 

  Usar a oratória jurídica a partir da redação de discurso. 

Procedimento metodológico: Aula expositivo-dialogada. Dinâmica de apresentação com 

letras de música, poesias e discursos. Análise de materiais publicados na imprensa e de 

julgados. Uso de métodos ativos na confecção de exercícios que gerem o conhecimento, a 

habilidade e as atitudes dos magistrados em relação à língua pátria. Aplicação de relatório 

de análise individual de oratória. Aplicação de estratégias de percepção de voz, leitura, 

postura e convicção. Exercícios de particularidades gramaticais. Confecção de discurso a 

partir da produção textual desenvolvida em aula. Apresentação de cenas de filmes para 

produção textual com criatividade. Uso de registros reflexivos e outros materiais didáticos 
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em estratégias de ensino diferenciadas, com GVGO, Storytelling, Tempestade de ideias, entre 

outras. Todas as metodologias visam indicadores de eficácia de transmissão de mensagem 

por meio do magistrado com objetividade na comunicação verbal e não verbal. 

 

Dia 25 de fevereiro das 9h às 13h10 e das 14h30 às 18h40  

 

Tema: Gramática, Redação e Comunicação 

Disciplina: Português Forense 

Ementa: Particularidades gramaticais. Comunicação verbal e não verbal. Tendências de 

comunicação. 

Conteúdo Programático: particularidades gramaticais; comunicação verbal e não verbal; 

tendências de comunicação; os vícios de linguagem; os tipos de ouvintes; os elementos do 

processo de comunicação oral: voz, postura, gesto, expressão facial e linguagem 

simplificada.  

Objetivos Específicos: 

  Verificar as particularidades gramaticais; 

  Aplicar regras gramaticais básicas de acordo com a nova ortografia. 

  Aplicar as determinantes da técnica legislativa e das normas da ABNT na redação da 

sentença. 

Procedimento metodológico: Aula expositivo-dialogada. Dinâmica de apresentação com 

letras de música, poesias e discursos. Análise de materiais publicados na imprensa e de 

julgados. Uso de métodos ativos na confecção de exercícios que gerem o conhecimento, a 

habilidade e as atitudes dos magistrados em relação à língua pátria. Aplicação de relatório 

de análise individual de oratória. Aplicação de estratégias de percepção de voz, leitura, 

postura e convicção. Exercícios de particularidades gramaticais. Confecção de discurso a 

partir da produção textual desenvolvida em aula. Apresentação de cenas de filmes para 

produção textual com criatividade. Uso de registros reflexivos e outros materiais didáticos 

em estratégias de ensino diferenciadas, com GVGO, Storytelling, Tempestade de ideias, entre 

outras. Todas as metodologias visam indicadores de eficácia de transmissão de mensagem 

por meio do magistrado com objetividade na comunicação verbal e não verbal. 
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Docente: Gabriel Henrique Collaço é formado em Comunicação Social - Jornalismo pela 

Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Especialista em Jornalismo Cultural pela Pontifícia 

Universidade de São Paulo (PUC/SP), em Metodologia para Educação a Distância, em 

Docência do Ensino Superior e em Marketing Digital e Comércio Eletrônico pela Universidade 

do Sul de Santa Catarina (Unisul). É professor da Unisul em cursos de Graduação e Pós-

Graduação, presenciais e virtuais. Professor, assessor pedagógico e de comunicação da 

Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc) e professor convidado 

da Escola do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional do MPSC. Autor de livros, de materiais didáticos e revisor de 

periódicos. Tem Formação de Formadores (FOFO - Módulos 1, 2 e 3) pela Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Endereço para acessar 

CV: http://lattes.cnpq.br/6281393729934059 

 

Bibliografia: 

Básica 

ACADEMIA BRASILEIRA DA LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua 

portuguesa. 5. ed. São Paulo: Global, 2009. 

ALMEIDA, Nílson Teixeira de. Gramática da língua portuguesa para 

concursos, vestibulares, ENEM, colégios técnicos e militares. 9. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

AQUINO, Renato. Português para concursos: teoria e 900 questões. 

30. ed. rev. Niterói: Impetus, 2017. 

Complementar 

AQUINO, Renato. Interpretação de texto: teoria e 815 questões 

comentadas. 16. ed. Niterói: Impetus, 2016. 

______. Redação para concursos: teoria e testes. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2017. 

AQUINO, Renato; DOUGLAS, William. Português e redação jurídica. 6. 

ed. Niterói: Impetus, 2017. 

MELLO, Ana Cláudia Collaço de; SILVA, Célia Maria da; COLLAÇO, Gabriel Henrique. Tópicos de 

língua portuguesa e redação jurídica. Florianópolis: Empório do Direito, 2016.  

NASCIMENTO, Edmundo Dantès. Linguagem forense: a língua 

aplicada à linguagem do foro. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

http://lattes.cnpq.br/6281393729934059


 

 

 
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 

 

 

4 

 

2007. 

Outras referências 

ACADEMIA BRASILEIRA DA LETRAS. Dicionário escolar da língua 

portuguesa. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 

AGNALDO, Martino. Português esquematizado: gramática, 

interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva. 2. ed. Ver. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 

BRASIL. Presidência da República. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br.>. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br.>. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br.>. 

BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disponível em: 

<http://www.tjsc.jus.br.>. 

BRASIL. Rede de Informação legislativa e jurídica. Disponível em: 

<http://www.lexml.gov.br/>. 

 

Elaboração da Resenha Crítica 


