
OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA COMUNICADORES E GESTORES

CURSO DE ATUALIZ AÇ ÃO

3 DE MAIO DE 2019 | CURITIBA / PR

PÚBLICO ALVO: comunicadores, assessores de imprensa, marketing, dirigentes, 
gestores de saúde, técnicos e demais profissionais de saúde.

APRESENTAÇÃO
Dominar o uso adequado da Língua Portuguesa é essencial para as atividades profissionais, em especial, 

por aqueles responsáveis pela Comunicação de uma organização. Comunicar as mensagens de forma clara 
e objetiva contribui para um ambiente de trabalho harmonioso, compreensão de orientações e, até mesmo, 
redução de retrabalho e erros nas atividades cotidianas. 

OBJETIVO
 � Aperfeiçoar aspectos textuais;
 � Rever questões importantes de gramática, inclusive do novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa;
 � Pontuar questões essenciais para a redação.

ESTRUTURA DO CURSO
Tópicos a serem trabalhados no curso:
1. Linguagem oral e Linguagem escrita: principais diferenças entre uma e outra linguagem. Serão desta-

cadas palavras e expressões que podem ser entendidas de formas diferentes de acordo com o registro 
utilizado (fala ou escrita).

2. Coesão e Coerência: neste tópico, o curso vai abordar questões voltadas à produção de um texto. Lem-
braremos elementos de coesão (uso de conjunções, pronomes e outros elementos de ligação) e aspectos 
que dão lógica e sentido ao texto.

3. Estrutura textual/Questões gramaticais: serão abordadas as novas regras da língua portuguesa, além de 
aspectos gramaticais importantes como concordância (verbal e nominal), regência (verbal e nominal), 
uso de crase e problemas mais frequentes de gramática.

METODOLOGIA
O curso presencial com carga horária de 8 horas.



INSTRUTORA: 
Ana Paula Mira - Diretora Geral da Toda Letra e professora da Universidade Positivo. Possui graduação em Letras 
Português pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1997), graduação em Comunicação Social - Jornalismo 
pela Universidade Federal do Paraná (1998), Especialização em  Leituras  de Múltiplas Linguagens, Mestrado em 
Marketing e Gestão Empresarial pela Universidade Internacional de Lisboa (2005) e Mestrado em Administração 
(2012), pela Universidade Positivo. Tem experiência de 20 anos na área de Educação, com ênfase no ensino de Lín-
gua Portuguesa, Redação, Interpretação de Texto e Redação Jornalística. Trabalha periodicamente com consultoria 
de língua portuguesa, revisão de livros, sites e materiais diversos, além de fazer  parte  de  grupos de corretores de 
exames diversos. Também ministra vários cursos e treinamentos na área de oratória, produção e aperfeiçoamento 
de textos, além de desenvolver planejamentos de comunicação para grandes e médias empresas.

DIA:   03 de Maio/2019

HORÁRIO:  08h30 às 17h30  
  (INTERVALO P/ ALMOÇO: das 12h às 13h30)

LOCAL:  Associação Médica do Paraná - SALA 2C
  Rua Cândido Xavier, 575
  Bairro Água Verde / Curitiba - PR

INVESTIMENTO: 
CATEGORIA ATÉ 24/04/2019 APÓS 24/04/2019
AFILIADOS À FEMIPA R$ 285,00 R$ 320,00
NÃO AFILIADOS À FEMIPA R$ 350,00 R$ 400,00

INCLUSO ALMOÇO NO LOCAL.

PAGAMENTO: 
Banco ITAÚ – Agência 4015 - Conta Corrente 32110-4, em favor da FEMIPA

AS INSCRIÇÕES COM DESCONTO DEVEM SER EFETUADAS ATÉ O DIA 24/04/19,  
APÓS SOMENTE NO LOCAL E SEM DESCONTO. 

CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES 
Para inscrição efetuada e paga não será aceito cancelamento e devolução,  
apenas substituição do participante.

IMPORTANTE.: 
 � MÍNIMO DE 20 INSCRIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO;
 � INSCRIÇÕES LIMITADAS ATÉ 25 PARTICIPANTES.

INFORMAÇÕES: (41) 3027-5036 – Dayane


