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Profª. Hélide Maria dos Santos Campos
EMENTA DA DISCIPLINA
A linguagem jurídica e a língua portuguesa; linguagem técnica; linguagem
rebuscada; argumentação jurídica; discurso jurídico; tipos de argumentos; simulados
de audiências e de júri popular; redação de peças processuais; noções básicas de
oratória; linguagem corporal.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos gerais
Introduzir o aluno na linguagem jurídica levando-o ao conhecimento de linguagem,
interpretação, argumentos, técnicas de discurso e redação para melhorar o
desempenho do uso da língua voltada à área jurídica.
Objetivos Específicos
Desenvolver as habilidades da comunicação jurídica e aplicá-las na construção dos
gêneros
jurídicos; Dominar regras essenciais da Língua Portuguesa em busca
de eficiência e construção do argumento verbal da competência linguística;
Capacitar os discentes a falar em público; Prepará-los para que produzam discursos
persuasivos-convincentes.
1º
semestre

05/02

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº aulas

12/02

Apresentações
(professora-alunos)
programático, acordos, ementa etc.
Linguagem jurídica – conceitos

conteúdo

02

19/02

Linguagem técnica x linguagem rebuscada

02

04/03

Orientações visita ao fórum (audiências)

02

11/03

Atividade prática (0 a 1 ponto)

02

18/03

Requerimento extrajudicial - teoria

02

01/04

Requerimento extrajudicial– prática (exercício)

02

08/04

Teoria da Argumentação

02

15/04

Argumentação jurídica (persuadir e convencer)

02

22/04

Visita ao fórum – audiência de júri popular (a confirmar)

02

29/04

Discussões – análise do júri popular assistido

02

02

06/05

Atividade prática – simulado de audiência (0 a 1 ponto)

02

13/05

Tipos de argumentos (teoria)

02

20/05

Tipos de argumentos (continuação e fechamento)

02

27/05

Técnicas do discurso jurídico

02

03/06

Fechamento para prova parcial I

02

10/06
17/06

Simulado da prova parcial
Prova parcial (0 a 7 pontos)

02

SEQUÊNCIA
2º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº AULAS

05/08

02

12/08

Apresentação conteúdos, acordos, estratégias das aulas
2 semestre.
Características e tipos de narrativas jurídicas

19/08

Narração e descrição no discurso jurídico

02

26/08

Estudo de caso – audiência simulada pelos alunos

02

02/09

Discussões e observações do simulado realizado

02

09/09

Requerimento judicial – petição (teoria)

02

16/09

Atividade prática redacional (0 a 1 ponto)

02

23/09

Redação jurídica – petição inicial – observações

02

30/09

A linguagem da contestação e da reconvenção

02

07/10

Análise de textos jurídicos (juridiquês)

02

14/10

Noções básicas de oratória

02

21/10

Atividade prática de oratória (0 a 1 ponto)

02

28/10

Linguagem corporal – teoria

02

04/11

As linguagens utilizadas no plenário do júri

02

11/11

Fechamento para prova parcial

02

18/11

Prova parcial II (0 a 7 pontos)

02

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)
No decorrer das aulas, serão utilizadas ferramentas de aprendizagem como debates
em grupos e subgrupos sobre temas relacionados ao Direito, bem como, interrelacionados com as demais disciplinas (ciência política, homem e sociedade,
filosofia e sociologia jurídica, outras); simulados de audiências e de júri popular, a
fim de que, os discentes sejam submergidos no universo jurídico e consigam se
comunicar atentando-se para a linguagem verbal e corporal adequadas; aulas
expositivas com o auxílio dos recursos audiovisuais e fóruns por meio do google
classroom, visitas monitoradas externas ao fórum de Sorocaba.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e
aprovação)
1º. e 2º. semestres
02 atividades práticas – 1 ponto cada uma = 2 pontos
Avaliação semestral parcial– 7 pontos
Atividades práticas ao final de cada aula como reforço do conteúdo teórico passado

(valendo a participação) – 1 ponto
Incentivo aos alunos para que assistam às audiências públicas (cíveis e criminais),
bem como, às sessões de júri popular, a fim de observarem, na prática, como
acontecem as estratégias argumentativas e os discursos.
No tocante ao nivelamento de Português, haverá plantões de dúvidas, bem como,
aulas disponíveis aos sábados, ministradas pelo monitor, devidamente
acompanhadas sob a orientação da professora.
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Sorocaba, 13 de janeiro de 2020

Professora Hélide Maria dos Santos Campos
Observações Gerais – poderão ocorrer alterações no plano de ensino, de acordo com
o andamento das aulas.

