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EMENTA 
Desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em língua inglesa por meio da prática de leitura e produção de textos, 
com ênfase na dimensão crítica e na participação ativa do estudante em todas as fases da compreensão e produção do 
texto. 

OBJETIVOS 
Proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades na língua inglesa que os auxiliem na leitura e 
produção de textos, promovendo a consciência da escrita como processo interativo entre autor e leitor via texto, 
ressaltando a importância da colaboração (feedback) ao longo da produção textual. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O processo de leitura: 
• as estratégias “bottom-up” e “top-down” no processo de leitura; 
• a leitura como processo “interativo”; 
• estratégias de leitura, considerando os gêneros textuais que lhe dão suporte; 
• leitura crítica – a construção da posição de leitor através dos recursos verbais e não-verbais  
 O processo de escrita: 
• explorando o processo de escrita;  
• a pré-escrita para gerar ideias; 
• estratégias para a produção escrita em gêneros diversos;  
• construindo a posição de leitor através da escrita; 
• produção de textos em inglês, de gêneros diversos.  
 
Gêneros a serem trabalhados:  
• Carta de apresentação; 
• Carta de recomendação;  
• Avaliação online de serviços (review) 
• Propaganda;  
• Avaliação de filmes (movie review)  
• Texto jornalístico;  
• Texto descritivo; 
• Texto argumentativo;  
• Ensaio.  
 
Aspectos Linguísticos e não linguísticos:  
• Tipos de frases: orações simples, coordenadas e subordinadas (adverbiais, nominais e relativas); 
• Ordem dos adjetivos na frase;  
• Mecanismos de coerência e coesão do texto (linking/transitions words and expressions); 
• Uso e função de modalizadores nos textos; 
• Uso e função da voz ativa e passiva em textos;  
• Uso de pronomes para indicar proximidade e distanciamento; 
• Recursos visuais utilizados para construir o significado dos textos.   

METODOLOGIA DE ENSINO 
Tanto as atividades de leitura como as de produção de texto serão desenvolvidas através das técnicas de leitura e escrita em 
língua estrangeira, tomando como base os gêneros textuais. Para a reflexão crítica sobre o uso da língua nos textos 
trabalhados, serão utilizados alguns elementos da Teoria Semiótica Social. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Serão distribuídos 100 pontos no semestre letivo (sendo o aproveitamento mínimo de 60 pontos) nas seguintes atividades 
avaliativas:  
1. Mid-Term Exam - Reading: prova de leitura e compreensão de texto no meio do semestre letivo – 10 pontos. 
2. Mid-Term Exam – Writing: Prova de Produção escrita no meio do semestre – 10 pontos. 
3. Prova final de leitura e compreensão de texto – 10 pontos. 
4. Prova Final de produção escrita – 10 pontos. 
5. Produções escritas em pares – 15 pontos. Serão pontuadas 3 produções escritas realizadas em pares ao longo do 
semestre letivo no valor de cinco pontos cada. (3 produções em pares x 5 pontos cada = 15 pontos) 
6. Produções escritas individuais – 15 pontos. Serão pontuadas 3 produções escritas individuais ao longo do 
semestre letivo, no valor de 5 pontos cada. (3 produções individuais x 5 pontos = 15).    
7. Produção de um artigo jornalístico - 15 pontos.    
8. Produção de um ensaio crítico-argumentativo (Essay) – 15 pontos. 
 
Conforme constante da Resolução N. 012, de 4 de abril de 2018, em caso de nota insuficiente para aprovação (60 pontos), 
o(a) aluno(a) poderá se submeter a uma prova substitutiva, no valor de 100 pontos, que englobará todo o conteúdo 
ministrado no semestre letivo, envolvendo atividades de leitura e escrita. A nota final do aluno será calculada pela média 
da nota conseguida na prova substitutiva e da nota apurada ao longo do semestre (nota substitutiva + nota do semestre/2). 
A prova substitutiva será aplicada na última semana de aula.   
 
A frequência mínima para aprovação é de 75% de comparecimento às aulas.  
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