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EMENTA 
Habilidades integradas em inglês como língua estrangeira (fala, compreensão oral, leitura, escrita) por meio do trabalho 
com obras literárias escritas em língua inglesa. 

OBJETIVOS 
Proporcionar ao estudante a oportunidade de: 
- estudar a língua inglesa por meio da leitura de obras das literaturas de expressão inglesa; 
- ler e discutir obras provenientes das literaturas de expressão inglesa; 
- produzir textos escritos sobre as obras lidas, fazendo uso da língua inglesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Os componentes presentes nesta disciplina abordarão a inserção de textos literários em língua inglesa nas aulas de inglês. 
Os pontos a serem tratados serão: 
- Ensino da língua inglesa por meio de textos literários: algumas questões. 
- Abordagens do ensino de língua inglesa por meio de textos literários 
- Relação entre literatura, língua e ensino 
- Análise e seleção de textos literários para uso em sala de aula de língua estrangeira. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A metodologia consistirá em aulas expositivas, discussões sobre os textos teóricos e apresentação de trabalho em grupo. 
Serão dadas tarefas individualizadas e estudos dirigidos, baseados na leitura dos textos teóricos a serem previamente 
disponibilizados e realizados via Portal Didático.  Para os primeiros contatos com textos teóricos lançaremos mão da sala 
de aula invertida (flipped-classroom). 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
• Seminário, 30 pontos; 
• Trabalho em grupo, 30 pontos; 
• Estudos dirigidos e exercícios de controle contínuo, totalizando 30 pontos; 
• Assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega das atividades, 10 pontos. 

Após as três etapas de avaliação, será aplicada uma prova substitutiva (individual) que versará sobre todo o conteúdo 
ministrado durante o semestre e valerá 30 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 na penúltima aula do semestre. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BAYM, Nina et al. (ed.). The Norton Anthology of American literature, v. 1 e 2. 8. ed. Nova York: WW Norton, 2011. 
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Norton, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CAMBRIDGE LEARNER’S DICTIONARY. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 
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OUSBY, Ian. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge; Cambridge University Press, 1993. 
THORNLEY , G. C. & ROBERTS, G. An outline of English Literature. Harlow Longman, 1987. 
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