
 

2.2 Português Completo 

Objetivo 

Proporcionar aos participantes domínio do uso e das normas da Língua Portuguesa 

em atividades profissionais e pessoais por meio de aulas expositivas e dinâmicas. A 

metodologia do curso enfatiza a parte prática por meio de explicações das regras, 

diversidades de exemplos para a compreensão e atividades para fixar o conteúdo. 

 

Público-alvo: servidores públicos, profissionais, acadêmicos, estudantes. 

 

Conteúdo Programático  

1. Sinais (acentuação e crase);  

2. Morfologia (uso adequado de pronome, preposição, conjunção etc.);  

3. Período simples e composto;  

4. Regência nominal e verbal;  

5. Concordância nominal e verbal;  

6. Pontuação;  

7. Acordo Ortográfico;  

8. Qualidades e defeitos de um texto;  

9. Competência textual. 
 

Período: 60 horas (seis semanas de duração). 

 

3 PROFESSOR 

 

Marcelo Paiva coordena cursos de pós-graduação de Português Jurídico, Língua 

Portuguesa, Linguística e Revisão de Texto; autor de 46 livros sobre o uso adequado 

de nosso idioma em especializações relacionadas principalmente à atividade 

institucional; ministra cursos e presta consultoria a diversos órgãos públicos: Conselho 

Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, 

Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal Militar, Ministério Público da União, 

Câmara dos Deputados, tribunais regionais e estaduais, ministérios etc. 

 

4 METODOLOGIA A DISTÂNCIA 

 

A característica fundamental do curso é a interação do aluno com o professor por meio 

de um ambiente virtual especialmente elaborado para o curso.  

Diversas informações sobre como proceder em cada etapa do curso com orientação 

do estudo de cada conteúdo serão realizadas no início das aulas.  



No ambiente virtual, o participante encontra recomendação de estudo por conteúdo, 

informações sobre metodologia, webmail, atividades, avaliações, relatórios de sua 

participação. 

 

5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

O Instituto Educere usa para seus cursos o ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning). Trata-se de sistema para 

criação e gerenciamento de cursos online, também conhecido como Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou de Learning Management System (LMS). O 

Moodle é um software livre de apoio à aprendizagem. Pode ser instalado em várias 

plataformas que consigam executar a linguagem PHP tais como Unix, Linux, 

Windows ou MAC/OS. A sua base de dados mais comum é o Banco de Dados 

MySQL, mas ele também trabalha com PostgreSQL, Oracle ou Interbase. 

 

6 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

Serão aprovados os participantes que apresentarem pelo menos 75% de participação 

nas atividades obrigatórias propostas e média aritmética mínima de 7,0 pontos, 

considerando-se as duas avaliações cognitivas que serão realizadas. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 Informar ao participante o endereço do site do Instituto Educere para que cada 

servidor possa encontrar a informação do curso desejado e se inscrever. 

 Informar ao participante que o curso será totalmente a distância e que exige 

conexão à internet no local em que o servidor desejar acessar o ambiente 

virtual do treinamento; 

 

8 OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO EDUCERE (CONTRATADO) 

 Enviar mensagem antes da data de início do curso ao participante com 

informações sobre o curso e orientações de acesso ao ambiente virtual do 

Instituto Educere; 

 Informar horário de atendimento, endereço eletrônico e telefone do Instituto 

para solução de eventuais problemas de acesso ou questões técnicas; 

 Responder às dúvidas dos participantes em até 48 horas em dias úteis; 

 Não incluir ou retirar participante sem autorização do Tribunal por escrito; 

 Esclarecer ao participante o funcionamento adequado do curso e prestar 

suporte técnico ao acesso dos participantes sempre que necessário; 


