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1o Remoto 
Emergencial 

EMENTA 
Desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em língua inglesa com ênfase no gênero acadêmico (abstract e slides). 

OBJETIVOS 
Capacitar o estudante a compreender textos em língua inglesa, identificar estruturas linguísticas específicas do gênero 
acadêmico em língua inglesa e escrever abstracts, posters e apresentações em Power Point em língua inglesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Discussão e compreensão do universo da escrita acadêmica. Discussão e reconhecimento de estruturas linguísticas dos 
gêneros pertencentes à escrita acadêmica. Construção de textos referentes ao universo da escrita acadêmica. Reflexão sobre 
a construção e publicação de artigos acadêmicos.  

METODOLOGIA DE ENSINO 
A carga horária total será cumprida com aulas síncronas e atividades assíncronas, seguindo as orientações descritas abaixo: 
 
Sobre as aulas síncronas:  

● as aulas síncronas ocorrerão nos dias e horários que foram disponibilizados na grade de horários e 
contabilizarão 39% da carga horária do curso, ou seja, totalizando 14ha; 
● o Google Meet ou o Zoom (de forma gratuita) serão utilizados para as aulas virtuais, sendo que, para acessá-
los, o aluno necessita de equipamento com internet, microfone e câmera;  
● o link para o acesso às aulas será postado no Portal Didático;  
● durante as aulas, os microfones poderão ficar desativados, mas peço que deixem as câmeras ligadas, para 
que o contato visual nas aulas seja mantido;  
● se o aluno, por algum motivo, se desconectar, ele poderá conectar-se novamente, clicando no link 
previamente enviado.  

 
Sobre as atividades assíncronas:  
 
As atividades assíncronas computarão 61% da carga horária do curso, sendo 22ha. 

 
● as tarefas serão postadas semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da extensão das mesmas, toda 
sexta-feira, no Portal Didático; 
● observem os prazos de entrega de cada tarefa, a pontuação e as instruções de cada uma serão especificadas 
no Portal Didático. 
 

Horários para esclarecimento de dúvidas podem ser agendados com a professora através do e-mail. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
 
1- Trabalhos individuais- 25 pontos (síncronos e/ou assíncronos); 
 
2- Trabalhos em grupo- 25 pontos (síncronos e/ou assíncronos) 
3- Atividades de escrita- 30 pontos (síncronos e/ou assíncronos) 
 
4- Produção final (elaboração de um abstract ou resumo expandido)- 25 pontos (assíncrono) 
 
Haverá uma avaliação substitutiva, no final do período letivo, exclusivamente para o aluno que não alcançar a nota final 
necessária para aprovação na disciplina (60 pontos): A nota obtida na avaliação substitutiva poderá substituir a nota de uma 
das avaliações realizadas ao longo do semestre. 
 
A frequência para aprovação será registrada mediante o cumprimento das tarefas atribuídas. 
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