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PLANO DE ENSINO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Unidade: Campus I e Campus II 
Curso de Extensão: Nivelamento em Língua Inglesa 
Carga Horária: 40 h/a 
Ano/Semestre: 2022.2 
Professor: Sandro Pina 
Contato do professor: sandroenglish@gmail.com 

2. EMENTA 

 
Leitura, interpretação e tradução de textos de conhecimentos gerais, vocabulário geral e específico. Estratégias de 
leitura, interpretação skimming/scanning.etc... Estrutura gramatical da língua inglesa: pronomes, artigos, there to 
be, palavras interrogativas, caso genitivo, palavras conectivas, preposições, adjetivos e substantivos, falsos 
cognatos, gênero e plural de substantivos, advérbios, afixos: sufixos e prefixos, expressões idiomáticas. Análise de 
textos e exercícios em língua inglesa de provas de concursos recentes. Tempos verbais: imperative form, present 
continuous tense, past continuous tense, simple present tense, simple past tense, simple future tense, present 
perfect tense. 
 

3. OBJETIVO GERAL 

Propiciar aos alunos um conhecimento básico da língua inglesa, tornando-os capazes de ler, compreender, 
interpretar e traduzir textos em inglês com ênfase em questões de concursos anteriores.  Além de comunicar-se a 
partir da fixação de um léxico elementar que envolva situações práticas de sua vida diária no trabalho e do seu 
entorno. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Capacitar o aluno a ler e interpretar textos diversificados e relacionados a sua área de atuação; Encorajar o uso 
habilidoso e criativo da leitura para suprir necessidades e interesses específicos principalmente em questões de 
concurso, fomentando a autoconfiança e a autossuficiência no processo de leitura em língua inglesa; Ensinar 
estratégias de leitura para apreensão do significado essencial dos textos. 

5. PROCEDIMENTOS DE ENSINO E METODOLOGIA 

Utilizaremos o processo de ensino-aprendizagem presencial. Com aulas aos sábados, alternados, no horário 
matutino. A metodologia adotada está pautada pelo uso de práticas pedagógicas relacionais e construtivistas que 
instiguem o pensamento crítico e reflexivo do aluno. Os procedimentos didáticos serão distribuídos da seguinte 
forma: 
a) aulas expositivas, com possibilidade de exibição de vídeos e documentários. 
b) trabalhos de pesquisa bibliográfica; leituras; exercícios; pesquisas de artigos científicos; discussão de temas 
pesquisados, conforme dispõe o plano de curso apresentado aos alunos, totalizando a carga horária efetiva da 
disciplina. 
Os recursos didáticos e pedagógicos adotados, dependerão do evento de aprendizagem a ser aplicado. Os alunos 
poderão desenvolver trabalhos, tais como: Leitura Dirigida; Pesquisa na biblioteca virtual; Estudos de Caso, Vídeo 
e Exercícios práticos. 
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CRONOGRAMA 
 

AULA DATA CONTEÚDO 

01 13 ago. 

Apresentação pessoal e do curso de Nivelamento. A importância 
do estudo do Inglês em um mundo globalizado. 
Imperative Form I 
Exercícios de aplicação 

02 27 ago. 
Present Continuous Tense I 
Exercícios de aplicação 

03 10 set. 
Past Continuous Tense I 
Exercícios de aplicação 

04 24 set. 
Simple Present Tense I 
Exercícios de aplicação 

05 08 out. 
Simple Present Tense I  
Exercícios de aplicação 

06 22 out. 
Simple Past Tense I  
Exercícios de aplicação 

07 05 nov. 
Simple Future Tense I  
Exercícios de aplicação 

08 19 nov. 
Future with Going to I  
Exercícios de aplicação 

09 03 dez. 
Present Perfect tense I 
Exercícios de aplicação 

10 17 dez. 

Past Perfect Tense I    
Estratégias de leitura para concursos públicos, vestibulares etc. 

 

Carga horária  40 h 
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