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Grau: Graduação Ano: 2020 Semestre: 2º  (ERE) 

EMENTA 
Habilidades linguísticas integradas em língua inglesa (produção e recepção oral e escrita), em nível iniciante, 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 iniciante de 
proficiência. 
- Compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível iniciante 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: 
UNIDADE 7 – advérbios de intensidade 
UNIDADE 8 – comparativo e superlativo 
UNIDADE 9 – passado simples 
UNIDADE 10 – modal “should” 
UNIDADE 11 – verbos e expressões para emitir / perguntar por opiniões 
UNIDADE 12 – condicional zero (“real conditionals”) 
 
Vocabulário: 
UNIDADE 7 – adjetivos para descrição de aparência e personalidade 
UNIDADE 8 – substantivos referentes ao mundo natural  
UNIDADE 9 – expressões para realizações pessoais 
UNIDADE 10 – expressões para descrever bairros / vizinhança 
UNIDADE 11 – substantivos / adjetivos relacionados a fotografia 
UNIDADE 12 – expressões para falar sobre hábitos 
 
Funções: 
UNIDADE 7 – descrever pessoas 
UNIDADE 8 – comparar 
UNIDADE 9 – falar sobre o passado 
UNIDADE 10 – fazer sugestões 
UNIDADE 11 – emitir / perguntar por opiniões 
UNIDADE 12 – conversar sobre condições 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 O curso será composto por aulas online (42 horas-aula) e atividades offline (30 horas-aula).  
 
Aulas online  
As aulas online serão ministradas na plataforma Zoom. Para participar das aulas, os discentes terão que acessar o link 
disponibilizado pelo professor no Portal Didático. Os conteúdos serão trabalhados a partir de sua articulação com o uso da 
língua inglesa nas modalidades da produção escrita, leitura, produção oral e compreensão oral. Os encontros terão duração 
de 1 hora e 50 minutos. 

 
Atividades offline 
As atividades offline serão disponibilizadas e entregues via Portal Didático da UFSJ, e se articularão com os conteúdos 
trabalhados ao longo da disciplina: 
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1 – Produção de textos escritos.  
2 – Apresentações orais (vídeos). 
3 – Prática da estrutura da língua inglesa. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Avaliação oral (meio do semestre): 30 pontos. 
- Avaliação oral (fim do semestre): 30 pontos. 
- Produção de textos escritos (dois): 10 pontos. 
- Produção de vídeos (três): 15 pontos.  
- Atividades de prática da estrutura da língua inglesa: 15 pontos. 
 
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): prova oral englobando todo o conteúdo programático: 100 pontos. 
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