
 

Formulário para curso de capacitação:  
 

1. Título: Inglês Instrumental 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Regional Catalão 

2.2. Coordenador do evento: Fabiana Alves de Assunção Mesquita  
2.3. Período de realização:   agosto a outubro de 2017 ( 08/08, 15/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09, 26/09 e 

03/10) 
2.4. Horário: das 9:00 às 11:30 min 

2.5. Carga horária: 20 hs 

2.6. Local: UFG Regional Catalão 

 

3. Caracterização do público-alvo: 
3.1. Número de vagas: 20 

3.2. Público - alvo: Servidores Técnicos Administrativos em Educação (Prioridade), Docentes, 

Terceirizados e Estagiários. 
 
 

4. Justificativa 

Com o crescimento quantitativo e a necessidade de qualificação profissional, torna-se cada vez mais a 

ampliação da capacidade de atuação de seus servidores, técnicos administrativos em educação 

(prioridade), docentes terceirizados e estagiários, com acesso à produção de conhecimento 

relacionado à língua inglesa, prioriza-se também o incentivo à sua formação continuada em 

programas de pós-graduação, suprindo assim, a necessidade imediata dos funcionários e professores, 

ao capacitá-los a lidar com o grande número de informações escritas em inglês concernentes à sua 

área de atuação. Além disso, o conhecimento e domínio das estratégias de leitura em língua inglesa 

contribuem para o desenvolvimento pessoal integral, na medida em que preparam os servidores, 

docentes e estagiários se tornarem cidadãos mais autônomos, críticos e aptos para atuarem no mundo 

globalizado. 

 

 

 

5. Objetivos: 
5.1. Gerais 

Capacitar o aluno a compreender e interpretar e refletir diversos gêneros textuais com o aumento do 

repertório vocabular e reconhecer a importância da língua inglesa no meio profissional e acadêmico 

com o conhecimento e domínio de estratégias de leitura em língua inglesa. 

5.2.  Específicos  
Aplicar habilidades de leitura e interpretação textual com e sem uso de dicionário; reconhecer as 

estratégias de inferência; identificar os diversos níveis de reconhecimento textual para leitura, 

compreender e interpretar textos; levantar pontos principais do texto. 

 

 

 

6. Metodologia 

6.1. Modalidade ( X ) presencial   ( )semipresencial   ( ) à distância 

6.2.  Recursos Didáticos: (resenhas, artigos e aula expositiva) 
 
 



 
 

 

7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala e/ou na plataforma. 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% (em ações EAD computada tanto nas atividades on-line como na 
avaliação presencial ou possíveis encontros presenciais. 
7.4. Avaliação final 

 

8. Recursos 

8.1. Equipamentos (data-show, quadro, pincéis) 

8.2. Material didático (apostila e artigos de diversos gêneros para tradução) 

 
 
 

9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 

Ex: Módulo 1  
● Introdução do inglês 

instrumental; 
● leitura e identificação de 

cognatos; 
● técnicas de leitura, 

skimming, scanning, 
brianstorm; 
 

07:30 min/ 3 semanas 
(02:30 semanais) 

08/08 a 29/08 Lúcia Maria  
 

      Módulo 2 
● Exercícios de interpretação 

para verificação do 
aprendizado; 

● Plural, adjetivos, 
elementos coesivos; 

● Identificação dos tempos, 
auxiliares e flexões; 

● Tradução de artigos em 
áreas específicas. 
 

12:30 min/ 5 semanas 
(02:30 min semanais) 

05/09 a 03/10 Lúcia Maria 

    

 
 


