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EMENTA 

Desenvolvimento da habilidade de leitura eficiente e reflexiva através do conhecimento de 
estratégias de leitura, tais como: skimming, scanning, prediction, referência textual, uso do 
dicionário, reconhecimento da estrutura da língua inglesa e inferência. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender diferentes textos escritos em 

língua inglesa, com foco na área aquaviária e portuária. 

 
Específicos 

 
 Compreender os diferentes gêneros textuais autênticos, escritos em língua inglesa, 

relacionado a conhecimentos gerais e específicos 
 Desenvolvimento de estratégias de leitura que facilitem a compreensão de diferentes 

gêneros textuais em língua inglesa. 
 Desenvolvimento do uso eficiente do dicionários impressos e online. 
 Compreensão da formação de palavras em língua inglesa. 
 Referência textual. 
 Reconhecimento da estrutura dos grupos nominais em inglês. 
 Reconhecimento da estrutura dos grupos verbais em inglês. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – GÊNEROS TEXTUAIS 
 

 Conscientização do processo de leitura 
 Teoria dos gêneros textuais 

 
UNIDADE II – ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
 

 Dicas tipográficas 
 Palavras cognatas 
 Palavras repetidas 



 Prediction 
 Skimming 
 Scanning 
 Uso do dicionário 

 
UNIDADE III – FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 

 Prefixos e sufixos 
 A estrutura das palavras como estratégia de leitura 

 
UNIDADE IV – INFERÊNCIA 
 

 Inferência contextual 
 Inferência lexical 
 Uso da inferência como estratégia de leitura 

 
UNIDADE V – GRUPO NOMINAL 
 

 Definição dos grupos nominais 
 Estrutura dos grupos nominais 

 
UNIDADE VI – GRUPO VERBAL 
 

 Definição dos grupos verbais 
 Tempos dos grupos verbais 
 Estrutura dos grupos verbais.. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 

apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. 20% da 
disciplina poderá ser cursada através de EaD 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos e provas de 
verificação da aprendizagem contento. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

  Físicos, humanos e materiais (Sala, quadro, pincel, datashow, apostilas e equipamento 
de som). 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
BAZERMAN, Charles. Gênero, agência e escrita. Organização de Judith Hoffnagel e 

Angela Paiva Dionisio. São Paulo: Cortez, 2006. 
 

BRIEGER, Nick & POHL, Alison. Technical English: vocabulary and grammar. Oxford: 
SummertownPublishing, 2002. 



 
Complementar 

 
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: O que são e como se classificam? Editora da 
UFPE: Recife, 2000. 

 
____________. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo, 
Parábola, 2008. 

 
BRITO, Marisa M. Jenkins de & GREGORIN, Clóvis O. MICHAELIS inglês: gramática 
prática. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2006. 

 
DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR: para estudantes brasileiros de inglês. Português-Inglês 
/ Inglês-Português. Oxford University Press, 2007. 

 
FÜRSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos.  Volumes 1 e 2, Editora 
Globo, 24ª  edição, 2005. 

 


