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EMENTA 
Habilidades linguísticas integradas em língua inglesa (produção e recepção oral e escrita), em nível intermediário, enfatizando-se o uso da língua em 
contextos interacionais. 

OBJETIVOS 
Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de: 
•Utilizar os aspectos léxico-gramaticais, fonéticos e fonológicos adquiridos durante o semestre em contextos comunicativos e 
situações interacionais. 
•Expressar-se por meio da fala e da escrita, engajando-se em situações sociais e usando a língua em um nível elementar de 
proficiência. 
•Compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível elementar de proficiência. 
•Utilizar um repertório moderado de estratégias de aprendizagem e de ativação da língua alvo em situações extraclasse. 
•Desenvolver autonomia com relação ao seu processo de aprendizado da língua inglesa 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Estrutura da Língua inglesa: 
- Simple past x Used to 
- Present Perfect Tense 
- Use of Gerund 
- Too much/many/not enough 
- Will for predictions 
- First Conditional 
 
Vocabulário: 
- Collocations with Get 
- Phrasal Verbs with Up 
- Word formation; prefixes and suffixes 
- Future time clauses 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Abordagem comunicativa, com ênfase nas quatro habilidades (leitura, escrita, escuta e fala) integradas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
 
Prova parcial de língua (Mid-Term exam) englobando metade do conteúdo programático – 15 pontos; 
Prova parcial de leitura e audição (Reading and listening) englobando parte do conteúdo programático – 15 pontos 
Apresentação oral (Mid-term oral exam) – 10 pontos; 
Prova parcial de língua (End-of-Term exam) englobando metade do conteúdo programático – 15 pontos; 
Prova parcial de leitura e audição (Reading and listening) englobando parte do conteúdo programático – 15 pontos 
Prova oral (End of term oral exam) – 10 pontos; 
Produção de textos escritos– 20 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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