
 

PROGRAMA DE CURSO 
 
1. Título 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso:  

2.2. Período de realização: 17/10 a 16/12  de 2011 

2.3. Horário: 08:00h as 10:30 h 

2.4. Carga horária: 60 horas 

2.5. Local: CAMPUS II e Praça Universitária 

3. Caracterização da clientela 

3.1. Número de vagas: 25 

3.2. Clientela alvo: servidores da UFG 

4. Justificativas / objetivos do curso 

- Adquirir estratégias e técnicas que possibilitem uma melhor compreensão de texto em língua   
inglesa.  
- Acionar as estratégias trabalhadas durante a leitura do texto, visando ao seu rápido 
e eficiente entendimento 
- Desenvolver a capacidade de leitura e compreensão de textos autênticos de Língua 
Inglesa. 
 

5. Metodologia 

- Aulas expositivas e interativas através da execução de atividades em grupo, exercícios escritos 
de compreensão e interpretação textuais e co-elaboração de atividades textuais. 
- Apresentação e treinamento das estratégias de leitura em nível de compreensão geral e de 
pontos específicos   

6. Avaliação Cognitiva 

- Avaliação continua: através do desempenho do aluno 
- Formal: através de testes, provas e trabalhos 

 

7. Material Didático 

Textos, retroprojetor, transparências, vídeos, etc.   

8. Conteúdo Programático 

Item h/a Instrutor 

1. Considerações gerais sobre a leitura em inglês.  

1. Interpretação de textos - Como fazer uma boa 
leitura em inglês. 

2. Estratégias de Leitura e Interpretação de Textos 
Específicos.  

  



 

1. Predicting (a predição do que irá ser lido no 
texto através de fotos, títulos, layout, gráficos, 
etc.).  

2. Skimming (a compreensão geral do texto, 
entendendo que o leitor não deve ler palavra 
por palavra).  

3. Scanning (a busca de informações específicas - 
localizar nomes, datas, etc.)  

4. Deducing meaning (a dedução do significado 
das palavras pelo contexto dado - enfoque do 
vocabulário através dos cognatos, palavras-
chave e uso do dicionário como recurso para 
iniciantes.). 

3. Leitura crítica.  

4. Distinção entre fatos, argumentos e opiniões.  

5. Conhecimento de vocabulário mais freqüente nos textos 
acadêmicos e nos textos teóricos.  

1. Termos técnicos. 

6. Habilidades de estudo: resumos, sínteses de textos 
breves.  

7. Tradução de textos simples 

 

 


