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Ficha de Inscrição 

 

Nome: ____________________________________ 

Morada: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Telefone: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Profissão: _________________________________ 

 

Habilitações Académicas: 

Ensino Secundário � 

Licenciatura � 

Pós-Graduação � 

 

Área académica de formação:  

_________________________________________ 

 

Motivações para a inscrição no curso: 

Interesse pessoal � 

Interesse profissional � 

Motivação académica � 

 

Pagamento da inscrição (300 €): 

Numerário � 

Cheque �  

 Nº _______________ 

 Banco ____________ 

Departamento de Ciências 

da Comunicação 

Instituto de Ciências Sociais 

Universidade do Minho 

Campus de Gualtar 

4710-057 BRAGA 

Telefone: 253 604 214 

Fax: 253 604 697 

www.comunicacao.uminho.pt 

Curso LivreCurso LivreCurso LivreCurso Livre
Argumentação 
e Retórica

Contactos do Curso: 

Madalena Oliveira 

Madalena.oliveira@ics.uminho.pt 

Telefone: 253 604 295 

Curso LivreCurso LivreCurso LivreCurso Livre 

Argumentação 
e Retórica 

Imagem de GETTYIMAGES.COM 

Inscrições até Inscrições até Inscrições até Inscrições até 13 de Novembro13 de Novembro13 de Novembro13 de Novembro    



Objectivos do Curso 
 

1) Proporcionar formação específica em 

matéria de competências linguísticas 

argumentativas; 

2) Sensibilizar para a importância do domínio 

das estratégias de argumentação em 

contextos de conflitualidade; 

3) Consciencializar para o funcionamento 

retórico de determinados discursos, dotados 

de argumentários específicos e visando 

finalidades persuasivas e performativas; 

4) Promover o desenvolvimento de técnicas e 

estratégias argumentativas; 

5) Fomentar o exercício de uma cidadania 

activa. 

 

Programa | 7 MÓDULOS 
 

���� A racionalidade argumentativa [6 horas] 

���� Perspectivas teóricas sobre a argumentação [12 

horas] 

���� Contextos e técnicas de argumentação [6 horas] 

���� Recursos da argumentação [6 horas] 

���� Testar as argumentações [6 horas] 

���� Técnica oratória e recursos retóricos [3 horas] 

���� O problema das falácias em contexto 

argumentativo: como colocar a questão? [3 horas] 

 

    

    

De 16 de Novembro de 2009 De 16 de Novembro de 2009 De 16 de Novembro de 2009 De 16 de Novembro de 2009 

a 01 de Março de 2010a 01 de Março de 2010a 01 de Março de 2010a 01 de Março de 2010    

Horário 

2ª Feira, 18h00 – 20h00 
Universidade do Minho | sala a designar 

 
14 aulas de 3 horas, uma vez por semana 

Formador: Rui Grácio 

 

Certificado de formação 

Atribuição de 03 unidades de crédito. 
 

Curso de formação complementar para 
desenvolvimento de competências 

argumentativas e reconhecimento de retóricas 
específicas 

Destinatários 
 

O Curso Livre de Argumentação e Retórica acolherá 

todas as pessoas interessadas, não se estabelecendo 

quaisquer pré-requisitos para a sua frequência. No 

entanto, serão destinatários principais:  

� Licenciandos e licenciados de diversas áreas 

(especialmente de Ciências da 

Comunicação, Filosofia, Direito e Sociologia) 

que queiram aumentar a sua competência 

argumentativa. 

� Profissionais ou alunos de Direito que 

queiram consolidar, do ponto de vista 

prático e aplicado, as aptidões para lidar 

com situações onde a argumentação se 

revela como fundamental. 

� Pessoas que queiram aprofundar os seus 

conhecimentos nesta área transversal, 

ficando dotados de instrumentos de 

compreensão teórica e de aplicação prática. 

 

 

«Os argumentos são, quase sempre, mais 

verdadeiros do que os factos. A lógica é o nosso 

critério de verdade, e é nos argumentos, e não nos 

factos, que pode haver lógica» 

Fernando Pessoa 


