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PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: Faculdade de Letras – Diretoria 

TÍTULO DA ATIVIDADE ACADÊMICA CURRICULAR 

Inglês Instrumental 1 - TOL0 

CÓDIGO: 

UNI 001 

CARGA HORÁRIA 

Teórica Prática Total 

  60 

NATUREZA ( ) OBRIGATÓRIA ( X ) OPTATIVA NÚMERO DE VAGAS 

PROFESSOR(A): Luciana de Oliveira Silva 

EMENTA 
 
 

VISA O DESENVOLVIMENTO DA HABILIDADE DE LEITURA DE TEXTOS DE DIVERSOS GENEROS ESCRITOS EM LINGUA INGLESA; 
TEM COMO OBJETIVO CENTRAL DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE LEITURA PARA UMA COMPREENSAO GERAL E IDENTIFICACAO 
DE INFORMACOES ESPECIFICAS; TRABALHA ASPECTOS LINGUISTICOS SELECIONADOS, CONSIDERADOS NECESSARIOS PARA 
VIABILIZAR E POTENCIALIZAR O EMPREGO DAS ESTRATEGIAS ESTUDADAS EM CONTEXTOS MAIS ABRANGENTES OU NAS AREAS 
DE INTERESSE DOS APRENDIZES. 

OBJETIVOS 

Unidade 1: Conscientizar sobre o processo de leitura em língua materna. 
Unidade 2: Formular hipóteses sobre a(s) ideia(s) geral(is) do texto e verificação destas hipóteses. 
Unidade 3: Identificar de informações específicas expressas ou passíveis de serem inferidas por meio de 
cognatos, números, nomes próprios, informações não-verbais. 
Unidade 4: Identificar informações específicas expressas por grupos nominais. 
Unidade 5: Identificar informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de relações entre 
os elementos estruturais da frase. 
Unidade 6: Identificar informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de relações de 
referência pronominal e lexical. 
Unidade 7: Identificar informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de marcadores 
discursivos. 
Unidade 8: Compreender informações não-verbais e de suas relações com as informações verbais 
Unidade 9: Identificar informações específicas e estabelecimento de relações entre frases e partes do texto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Conscientização do processo de leitura em língua materna. 
Formulação de hipóteses sobre a(s) idéia(s) geral(is) do texto e verificação destas hipóteses. 
Identificação de informações específicas expressas ou passíveis de serem inferidas por meio de cognatos, números, nomes 
próprios, informações não-verbais. 
Identificação de informações específicas expressas por grupos nominais. 
Identificação de informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de relações entre os elementos 
estruturais da frase. 
Identificação de informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de relações de referência 
pronominal e lexical. 
Identificação de informações específicas cujo reconhecimento envolva a compreensão de marcadores discursivos. 
Compreensão de informações não-verbais e de suas relações com as informações verbais expressas no texto. 
Identificação de informações específicas e estabelecimento de relações entre frases e partes do texto. 

TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS 

MOODLE 

BIBLIOGRAFIA 

MENEZES, Vera (Org). Inglês Instrumental 1. Belo Horizonte: Ed. UFMG, s.d.. CD-ROM. 

FORMA DE APLICAÇÃO DO EXAME 
 
A aplicação do Exame de Comprovação de Conhecimento (ECC) das disciplinas de Inglês Instrumental 
será realizada na plataforma Moodle, nos dias 07 a 09 de dezembro, entre 00:01 de 07/12 até 23:59 de 09/12 - os 
alunos poderão acessar a prova no dia e na hora que for melhor para eles (aba Exame Especial / ECC, clicar no link 
Exame Especial / ECC). Os alunos serão inseridos na plataforma no dia 05 de dezembro (pode demorar até 24 horas           
para que eles tenham acesso) e receberão mensagem via Moodle (o endereço de email @ufmg.br de todos os alunos 
será necessário para que eles sejam inseridos). 
 

Orientações para essa prova estarão disponíveis no espaço reservado a ela. 
 
Nos dias da prova, caso os alunos tenham algum problema técnico, eles poderão fazer contato com a professora 
Luciana, que estará de plantão para atender os alunos (via WhatsApp - 31 99616-2910). Pede-se que o contato seja 
feito apenas em caso de extrema necessidade e que seja relacionado à prova, nos dias de sua realização.  
 
As notas serão geradas automaticamente ao final da prova e o  resultado será enviado ao colegiado de Letras entre 
os dias 13 e 15 de dezembro de 2022. 
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