MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METROPOLE DIGITAL
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA CLASSE DE
PROFESSOR ASSISTENTE I NA ÁREA DE PRÁTICAS DE LEITURAS E ESCRITA EM LINGUA
PORTUGUESA.
PROGRAMA
1. Concepções de língua(gem), leitura, escrita e suas implicações para o ensino na área de
Tecnologia da Informação
2. Fatores de textualidade nas práticas de leitura e escrita de textos verbais e não-verbais
3. Textualização e recursos léxico-gramaticais
4. Discurso argumentativo: elementos, estratégias e defeitos de argumentação
5. Aspectos enunciativo-pragmáticos na análise e na produção de textos argumentativos
6. Ensino de Língua Portuguesa: dimensões discursivas, textuais e linguísticas
7. Processos de escrita e reescrita

RELAÇÃO DE TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA
1. Concepções de língua(gem), leitura, escrita e suas implicações para o ensino na área de
Tecnologia da Informação
2. Fatores de textualidade nas práticas de leitura e escrita de textos verbais e não-verbais
3. Textualização e recursos léxico-gramaticais
4. Discurso argumentativo: elementos, estratégias e defeitos de argumentação
5. Aspectos enunciativo-pragmáticos na análise e na produção de textos argumentativos
6. Ensino de Língua Portuguesa: dimensões discursivas, textuais e linguísticas
7. Processos de escrita e reescrita

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O docente aprovado no concurso deve atuar nos diversos níveis de ensino dos cursos ofertados no
Instituto Metrópole Digital (IMD), mas tendo como prioridade as disciplinas básicas da área de
Práticas de Leitura e Escrita I e II do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI). Esta atuação
envolve o ensino aliado a técnicas e tecnologias inovadoras e à participação ativa na elaboração de
materiais didáticos a serem utilizados nos diversos cursos do IMD.
Além disso, espera-se participação efetiva nas ações do IMD em Pesquisa Aplicada, Cursos de
Extensão, Projetos de Extensão, Ações de Incentivo ao Empreendedorismo, todos com foco na
Inovação em Tecnologia da Informação.

