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Orientações ao participante  

1. O curso visa atender, prioritariamente, estudantes do curso de letras da FALE/ 
UFMG. Apresenta uma carga horária de 32 horas distribuída em 20 módulos. 
Cada módulo tem a previsão de 1 hora e 30 minutos. Terá direito ao certificado 
o participante que concluir, pelo menos, 6 módulos de morfologia e 9, de 
sintaxe, cumprindo 75% da carga horária de cada unidade que perfaz este 
curso. 

2. A plataforma utilizada para o curso é o Google Classroom. As atividades de cada 
módulo constituem-se de formulários criados mediante o Google Forms. Ao 
estudante cabe responder o formulário e enviá-lo no final; lembrando que este 
só pode ser respondido uma vez. Você receberá uma cópia do formulário 
respondido por e-mail como comprovação de que você fez a atividade; guarde-
a. (OBS: não é necessário adicionar nenhum anexo na plataforma Google Classroom 
e nem atribuir a atividade como concluída.)  

3. A lista de reprodução das videoaulas encontra-se disponível nos 
seguintes links: 

Lista de reprodução de morfologia:  
https://www.youtube.com/watch?v=xOgnArMcr44&list=PLqI0WHW3KubSccZ2k4vVKGlwp4xzy
eleq  

Lista de reprodução de sintaxe:  

https://www.youtube.com/watch?v=X9IyMIULaXo&list=PL2yTmKazuJBAIhbW_6UD_YFiiPSu
9VmKW 
 

4. O objetivo dos comentários no Youtube é, além de ser um espaço de interação 
(entre estudantes - estudantes e estudantes - professores / monitores), promover 
um fórum de discussões temáticas a respeito dos conteúdos do curso. Por meio 
desses comentários, você poderá ver se a sua dúvida já não foi respondida. 
Comentários colaborativos, em que os estudantes se auxiliam mutuamente, 
serão muito bem-vindos. (OBS: não é obrigatória a participação do estudante 
por meio de comentários no Youtube).  

5. Solicitamos que o participante assista ao vídeo de netiqueta, disponível no link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=kYpANxK1BCk>, para entender as regras 
de comunicação em meio virtual. Mensagens grosseiras e que não respeitam a 



dignidade humana podem gerar a expulsão do participante. O mesmo vale para 
e-mails enviados para os professores e coordenadores do curso.  

6. A ementa apresenta tópicos de morfologia e sintaxe da língua portuguesa à luz 
da Gramática Tradicional. Partindo de uma reflexão histórica da Gramática 
Tradicional e do ensino da gramática na escola, o curso dará continuidade com 
o estudo da morfologia, abordando temas como: a estrutura de palavras, 
processos de formação de palavras e as dez classes de palavras. Em seguida, 
serão apresentados os seguintes tópicos de sintaxe: frase, oração e período; os 
termos da oração; regência; concordância verbal e nominal; orações 
coordenadas, subordinadas e reduzidas; colocação pronominal.  

7. Para bom aproveitamento, sugere-se que o acesso seja feito sempre por meio 
de computador, notebook ou desktop. 

8. O curso tem início no dia 18/04/2022 e término no dia 30/06/2022. Nesse 
período, notificações serão enviadas por e-mail aos estudantes para lembrá-los 
de fazer o curso.  

9. O cronograma ideal é uma amostra de como o participante pode fazer o curso 
até o dia 30/06/2022. Orientamos que o estudante faça pelo menos dois 
módulos por semana para terminá-lo dentro do prazo. 

10. Antes de iniciar o curso, pedimos que o participante responda ao formulário de 
expectativas. Este formulário é uma breve pesquisa sobre as expectativas de 
cada participante para que o Apoio Pedagógico possa melhor atender os alunos. 
Acesso no link: https://forms.gle/YBWjUB4HEoz8Wptt8 

11. Ao final do curso, caso deseje obter o certificado de participação, o aluno deve 
preencher o formulário de solicitação do certificado. O certificado só será 
concedido caso o aluno cumpra os critérios para tal. Acesso no link: 
https://forms.gle/n6Pp7J9V9vCmwoey7  
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