PARA BEM ESCREVER NA LÍNGUA PORTUGUESA
CURSO ON-LINE DO PROFESSOR
CARLOS NOUGUÉ

“A gramática de uma língua é a arte de [escrever e pois de] falar
corretamente.”
ANDRÉS BELLO
“A gramática é a arte de levantar as dificuldades de uma língua;
mas é preciso que a alavanca não seja mais pesada que o fardo.”
ANTOINE RIVAROL

***
• PARA BEM ESCREVER NA LÍNGUA PORTUGUESA ministrar-se-á on-line como
curso de extensão de 60 horas, com certificado válido para quaisquer fins
curriculares; e visará a dotar os alunos de proficiência gramatical em nossa
língua, ou seja, a fazê-los escrever bem nela. Não ensinará “macetes”, mas a arte
da Gramática.
→ Fundamentos Teóricos e Motivos do Curso;
→ Ementa do Curso;
→ Notícia Biográfica de Carlos Nougué;
→ Vídeos do Professor;
→ Suma Gramatical da Língua Portuguesa (no prelo, pela editora É
Realizações).
→ Questões Gramaticais.
• As 60 horas distribuir-se-ão por 30 aulas em vídeo de cerca de duas horas
cada uma, disponibilizadas sempre em SITE próprio.
• Liberar-se-ão duas aulas por semana, conquanto o curso inteiro já vá estar
gravado quando começar; e o curso inteiro permanecerá 10 meses no referido
SITE, o que visa a dar aos alunos grande flexibilidade quanto a tempo e
assistência.
• A cada aula estará disponível para impressão, em nosso sítio, um
documento correspondente ao explanado pelo professor; e, disponibilizada a
última aula, os alunos terão reunido um conjunto de cerca de 200 páginas
destes documentos.
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• A cada aula também estará disponível para impressão, em nosso sítio, um
documento de exercícios (com resolução); e, disponibilizada a última aula, os
alunos terão reunido um Caderno de Exercícios de cerca de 200 páginas.
• Os alunos poderão escrever ao professor para solucionar suas dúvidas, e
receberão respostas também por e-mail.
• Oferecer-se-ão, ademais:
→ um Concurso de Tradução;
→ um Concurso de Copidesque.
• O valor total do curso será de R$ 300,00, que poderão parcelar-se em até
seis vezes no cartão (pelo PagSeguro). Por pagamento à vista mediante
débito on-line, o valor do curso cai para R$ 280,16.
• As matrículas começarão no dia 14 de julho de 2014, em nosso mesmo
SITE; e a primeira aula do curso será liberada a qualquer hora do dia 11 de
agosto de 2014.
OBSERVAÇÃO. As matrículas continuarão abertas depois de iniciado o curso;
mas não se estenderá o tempo (como dito acima, de 10 meses) em que as aulas
ficarão disponíveis em ambiente virtual.
E-mail para contato:
carlosnougue@questoesgramaticais.com.br
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