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EMENTA

Estudo de conectivos na construção de coesão e coerência em textos orais e escritos em língua inglesa.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno oportunidade de compreender e manipular (por meio da prática controlada e semicontrolada de exercícios estruturais e da 
interpretação e produção de textos orais e escritos) diversos conectivos correntemente utilizados na língua inglesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo programático do curso incluirá o estudo dos conectivos que, na língua inglesa, expressam as seguintes relações: adição, alternação, 
exemplificação, identificação, esclarecimento, contraste / concessão, causa / efeito, propósito e sequenciamento.

METODOLOGIA DE ENSINO
O trabalho com os conectivos da língua inglesa será conduzido fazendo uso dos seguintes procedimentos metodológicos:

1) exposições orais;

2) prática controlada e/ou semicontrolada de exercícios de cunho estrutural;

3) produção de textos escritos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Haverá quatro (4) avaliações:

- 1ª avaliação – Prova individual – 10 pontos

- 2ª avaliação – Produção de texto – a story or a review – 30 pontos 

- 3ª avaliação - Produção de texto – an article – 30 pontos

- 4ª avaliação – Produção de texto – an essay – 30 pontos 

Após as quatro etapas de avaliação, será aplicada uma prova substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo ministrado durante o semestre e
valerá 100 pontos. Essa avaliação tem como objetivo recuperar as notas das atividades anteriores e, caso seja maior do que a soma das avaliações
aplicadas, passará a contar como nota final do semestre.

Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII - Da Segunda Chamada de Avaliação - constante na
resolução N. 012, de 4 de abril de 2018. Ela será aplicada no último dia de aula do semestre.
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