
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO:LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

DISCIPLINA: INGLÊS INSTRUMENTAL 

PRÉ-REQUISITO: NÃO HÁ 

UNIDADE CURRICULAR: OBRIGATÓRIA [X] OPTATIVA [  ] ELETIVA [  ] 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 60 h PRÁTICA: 0 h CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h 

 

EMENTA 

 
 
Gêneros textuais das esferas acadêmica, científica e jornalística. Estratégias e técnicas de leitura. 

Elementos linguísticos e paralinguísticos necessários à compreensão e interpretação da leitura de 

eventos comunicativos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Reconhecer e compreender os diversos gêneros textuais nas esferas acadêmica, científica e 

jornalística (com temáticas referentes à educação, linguística, didática e áreas afins) através da 

utilização de estratégias e técnicas de leitura. 

 

Específicos: 

 

- Reconhecer e identificar gêneros textuais diversos, através dos seus conhecimentos prévios e dos 

conhecimentos adquiridos; 

- Utilizar as estratégias de leitura para otimizar a familiarização com os gêneros textuais; 

- Utilizar o dicionário como fonte de auxílio na aprendizagem; 

- Compreender a formação de palavras (compostas e derivadas); 

- Inferir os significados de palavras desconhecidas usando dicas contextuais, traçando e validando as 

conclusões através, também, do uso do dicionário; 

- Compreender as relações de organização do texto e os aspectos semânticos e linguísticos (coesão, 

marcadores do discurso e suas várias funções); 

- Reconhecer termos de referência em um texto; 

- Reconhecer os diferentes tipos de grupos nominais no texto; 

- Reconhecer os diferentes tipos de grupos verbais no texto (presente, passado e futuro); 

- Valorizar a visão crítica do aluno sobre o texto. 

- Utilizar as tecnologias da informação para ampliar as possibilidades de busca de informações na 

língua inglesa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I: 

1 - Processo de conscientização de leitura 

2 - Reconhecimento e Identificação de gêneros textuais em língua estrangeira 

 

II: 

3 - Estratégias de Leitura I: Dicas tipográficas, palavras cognatas e repetidas. 

4 - Estratégias de Leitura II: Prediction, Skimming &Scanning. 

5 - Estratégias de Leitura III: Uso do dicionário. 

 

III: 

6 - Processo de formação de palavras em língua inglesa. 

7 - Inferência contextual e lexical. 

8 - Marcadores do discurso. 

9 - Referência gramatical e lexical. 

10 - Grupos Nominais e Verbais. 

 



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Seguindo a metodologia de ensino a distância, os conteúdos serão trabalhados por meio de: 

ferramentas de interação online, tais como fórum, wiki, chat e e-mail; orientações através de 

videoconferências, webconferências e videoaulas; materiais didáticos produzidos em linguagem 

dialógica. Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma moodle. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Exposição e discussão do conteúdo programático nos fóruns temáticos, esclarecendo 
dúvidas por meio da interação entre professores, alunos e tutores. 

 

 As aulas serão ministradas através de atividades teóricas no ambiente online com a 
utilização das novas tecnologias da comunicação. 

 
 Atividades de leitura e estudo utilizando a Internet e outros veículos de comunicação, 
tais como televisão e ou rádio. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[  ] Quadro 

[  ] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de som 

[  ] Laboratório 

[  ] Softwares 

[X] Outros: computadores; plataforma moodle. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua e formativa, por meio de atividades presenciais e online. 
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