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EMENTA 
Desenvolvimento de habilidades integradas em língua inglesa a partir da conscientização e produção de gêneros textuais
orais e escritos recorrentes na vida diária dos estudantes. 

 OBJETIVOS 
Análise de diferentes gêneros textuais e suas estruturas contextuais, composicionais, linguísticas e semânticas.
Desenvolvimento de habilidades comunicativas e linguísticas, por meio de práticas sociointeracionais integradas em gêneros 
textuais. Oferecer ao estudante a oportunidade de refletir sobre sua própria prática, ampliando sua capacidade crítico-
interpretativa, com vistas ao desenvolvimento da autonomia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Leitura e escuta e análise de textos em Língua Inglesa. Caracterização dos gêneros textuais em foco. Estudos das marcas 
textuais. Entendimento do contexto textual e extratextual. Desenvolvimento e ampliação de vocabulário específico. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
     A disciplina contará com atividades práticas e teóricas envolvendo diferentes gêneros textuais visando o desenvolvimento
da Língua Inglesa nas 4 habilidades (escuta, fala, leitura e escrita).  
     A disciplina será ministrada através do Portal Didático da UFSJ, do Google Meet e do WhatsApp.  
     Serão feitas 13 aulas síncronas, no horário da disciplina, sendo 3 delas voltadas para a apresentação de trabalho
avaliativo, computando 26 horas da carga horária da disciplina. 
     46 horas da carga horária da disciplina serão assíncronas, com atividades a serem desenvolvidas pelos alunos (de forma 
individual ou interativa). 
     Horários para esclarecimento de dúvidas podem ser agendados com a professora através do e-mail. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Apresentação de um trabalho em grupo – 10 pontos 
- Entrega de trabalhos assíncronos individuais ou em duplas – 10 pontos 
- 1 Avaliação síncrona, a ser realizada no dia 26/10, das 19h às 20h30min – 10 pontos 
     A avaliação substitutiva será síncrona, no dia 30/11, no horário da disciplina e substituirá a menor nota. Poderão fazer a prova 
apenas os alunos que não obtiveram média de aprovação na disciplina. 
     A frequência será registrada em conformidade com a Resolução Nº 007 do CONEP, de 3 de agosto de 2020. 
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