
 

  
COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS 
  LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS 

PLANO DE ENSINO 
Disciplina: IELI – Leitura e Escrita em Língua Inglesa Período: 3o  Currículo: 2019 
Docente (qualificação e situação funcional): Professora Substituta – Sirley Trindade Vilela Lewis Unidade Acadêmica: DELAC 
Pré-requisito: -   — Correquisito:   — 
C.H. Total:   66ha C.H. Prática:   —  C. H. Teórica:   66ha Grau: Graduação Ano: 2020 Semestre: 1o  

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”. 
 
O processo de escrita: 
- explorando o processo de escrita; 
- a pré-escrita para gerar ideias; 
- o processo de escrever parágrafos; 
- o processo de escrever textos 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Serão ministradas aulas expositivas e debates sobre textos acadêmicos específicos dos processos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita em língua 
inglesa. Os alunos passarão pelo processo de leitura e escrita de textos em língua inglesa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
 
Avaliação 1 – Seminários ao longo do semestre – 30 pontos 
Avaliação 2 – Interpretação de textos (end-of-term) – 30 pontos 
Avaliação 3- Produção de textos escritos ao longo do semestre – 40 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 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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