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COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS 

 PLANO DE ENSINO 
Disciplina: IELIN: LÍNGUA, CULTURA E DISCURSO Período: 4o  Currículo: 2019 
Docente (qualificação e situação funcional): Professora Doutora Adjunta – Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite Unidade Acadêmica: DELAC 
Pré-requisito: -   — Correquisito:   — 

C.H. Total:   72ha C.H. Prática:   —  C. H. Teórica:   72ha (66h) Grau: Graduação Ano: 2019 Semestre: 2o  

EMENTA 
Estudo do papel da cultura e do discurso no ensino de língua inglesa por meio de reflexões sobre a história da língua, o modo como é 
representada, seu status, bem como a relação indissociável entre a língua, a cultura e o discurso no processo de ensino-aprendizagem. 

OBJETIVOS 
Proporcionar ao estudante a oportunidade de compreender e refletir sobre a relação língua inglesa, discurso e cultura por meio de textos e 
discussões sobre a definição de língua/linguagem, discurso e cultura; sobre a história da língua inglesa no Brasil; seu status no Brasil e no 
mundo; o modo como é representada na mídia, por estudantes e professores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Definição de lingual/linguagem; cultura e discurso; gêneros discursivos; interculturalidade; História da língua inglesa no Brasil; 
representação e status da língua inglesa no Brasil e no mundo; relacionamento entre língua inglesa, discurso e cultura; pesquisa na área do 
discurso e língua estrangeira; pesquisas na interface cultura e língua estrangeira; o discurso, a cultura na sala de aula de língua 
estrangeira. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
- Aulas expositivas  

- Estudos e discussões de textos 

- Seminários apresentados pelos alunos 

- Trabalhos individuais e em grupo 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
- Prova escrita - 25 pontos 
- Seminários- 25 pontos  
- Trabalho com textos- 20 pontos 
- Ensaio de conclusão do curso - 30 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): A nota obtida na avaliação substitutiva poderá substituir a nota de uma das avaliações realizadas ao 
longo do semestre. 
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SARMENTO, S. O ensino de cultura na sala de aula de língua estrangeira: o discurso e a prática do professor. 2001. Acesso em: abril de 
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