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EMENTA 

Compreensão e produção de textos escritos em língua inglesa, de maior complexidade linguístico-

comunicativa e conceitual, com ênfase nos contextos profissionais e acadêmicos.   

 

Ementa PCC adaptada 

Reflexão sobre aulas remotas em comparação a aulas presenciais. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Desenvolver as habilidades linguísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a 

comunicação escrita através da compreensão e produção, em língua inglesa, de textos acadêmicos.  

 

Específico 

Desenvolver a compreensão e produção de textos escritos argumentativos de natureza acadêmica, 

de maior complexidade no que se refere às estruturas lexicogramatical e retórica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Compreensão e produção de textos escritos acadêmicos envolvendo aspectos inerentes à sua 

estrutura global: introdução, desenvolvimento, conclusão. 

• Compreensão e produção de textos escritos acadêmicos envolvendo as organizações 

retóricas de cause - effect, comparison - contrast, e pro - con. 

• Compreensão e produção de argumentos sólidos de suporte da tese principal (evidências: 

fato, achado de pesquisa anterior, estatística, autoridade, experiência pessoal; e erros de 

lógica- ‘logical fallacies’).  
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Suporte lingüístico  

• Revisão e aprofundamento de 

• pontuação (a vírgula; vírgulas desnecessárias; o ponto e vírgula; os dois pontos; as 

aspas), paralelismo, formação de sentenças e parágrafos.  

• Palavras e frases de transição (conjunções, conectivos, etc.)  

• Registro acadêmico  

 

Suporte estratégico   

• Estratégias de produção escrita: levantamento de informações relevantes e planejamento do 

conteúdo do texto, organização das informações, planejamento da organização retórica do 

texto, preparação de um outline e da primeira versão, revisão e reescrita, edição e reescrita, 

preparação da versão final.  

 

MÉTODO 

Como se trata de uma disciplina que tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades escritas 

– produção e compreensão, as atividades propostas serão desenvolvidas essencialmente de forma 

assíncrona, com uso dos recursos de disponibilização de informações e conteúdos relevantes, como 

documentos e vídeos explicativos, e com o uso de atividades para leitura e escrita, como fóruns, 

tarefas, etc. Os recursos e as atividades pertinentes serão disponibilizados no ambiente virtual da 

disciplina de forma organizada por tópicos, a saber: Introdução ao Processo da Escrita Acadêmica, 

Escrevendo Ensaio Pro-Con, Escrevendo Ensaio Comparação-Contraste, Escrevendo Ensaio Causa-

Efeito, Fazendo citação e referenciação, Atribuindo e Revisando Pontuação. Haverá, também, um 

tópico referente às atividades relacionadas ao PCC. 

Os encontros síncronos serão destinados às orientações solicitadas para o desenvolvimento das 

atividades gerais da disciplina e das atividades relacionadas ao PCC. Neste caso, será utilizada a 

sala virtual https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/celso-henrique-soufen, que estará vinculada ao 

ambiente virtual da disciplina. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será formativa e contínua, e baseada na participação do aluno ao longo do curso. A nota 

resultante da avaliação será a média ponderada das seguintes tarefas:  

 

• Apresentação sobre Essays (20%) – assignment #1 

• Essay ‘pro-con’ (20%) – assignment #2 

• Essay ‘cause-effect’ (20%) – assignment #3 

• PCC (40%) – assignment #4 
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No caso de a média 6,0 não ser alcançada, o professor organizará uma atividade de recuperação, 

também avaliada de 0 a 10. Neste caso, a média final resultará do somatório da média anterior com 

a nota da atividade de recuperação, dividido por 2 (dois).  

 

A frequência será controlada por meio da execução das tarefas programadas para o curso, aquelas 

obrigatórias que receberão notas (assignments). 

 

Observações 

Plágio é crime, portanto sempre cite as fontes utilizadas em seu texto. Atividades que contenham 

qualquer traço de plágio (intencional ou não intencional) terão nota zero. 

O uso de ferramentas de tradução (e.g. Google Translate) para a elaboração dos trabalhos é uma 

fraude em uma disciplina cujo objetivo é também desenvolver a habilidade de escrita em L2. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

S
em

a
n

a
 

Data Tópico Obs. 

1 

01.09 
Introduction to the Course + Course 

Plan 

 

04.09  
Topic 1 – Introduction to the Writing 

Process of Essays 

Essay: definition and structure  

2 

08.09 
Topic 1 – Introduction to the Writing 

Process of Essays 

Essay: definition and structure + 

Assignment 1 

11.09 
Topic 1 – Introduction to the Writing 

Process of Essays 

Essay: definition and structure + 

Assignment 1 

3 

15.09 
Topic 2 – Pro-Con Essay  Pro-Con Essay: definition and 

structure  

18.09 
Topic 2 – Pro-Con Essay Pro-Con Essay: definition and 

structure  



4 

22.09 
Topic 2 – Pro-Con Essay Pro-Con Essay: definition and 

structure + Assignment 2 

25.09 
Topic 2 – Pro-Con Essay Pro-Con Essay: definition and 

structure + Assignment 2 

5 

29.09 
Topic X – Punctuation 

Topic Y – Referencing 
Punctuation 

02.10 
Topic X – Punctuation 

Topic Y – Referencing 
Referencing 

6 
06.10 Topic 3 – Cause-Effect Essay Cause-Effect: definition and structure  

09.10 Topic 3 – Cause-Effect Essay Cause-Effect: definition and structure  

7 

13.10 
Topic 3 – Cause-Effect Essay Cause-Effect: definition and structure 

+ Assignment 3 

16.10 
Topic 3 – Cause-Effect Essay Cause-Effect: definition and structure 

+ Assignment 3 

8 

20.10 
Topic 4 – Comparison-Contrast Essay Comparison-Contrast: definition and 

structure  

23.10 
Topic 4 – Comparison-Contrast Essay Comparison-Contrast: definition and 

structure  

9 

27.10 
Topic 4 – Comparison-Contrast Essay Comparison-Contrast: definition and 

structure  

30.10 
Topic 4 – Comparison-Contrast Essay Comparison-Contrast: definition and 

structure  

10 
03.11 

Topic X – Punctuation 

Topic Y – Referencing 
Referencing/Punctuation 

06.11 Topic Z – Language Aspects Parallelism, etc. 

11 
10.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

13.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

12 
17.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

20.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

13 
24.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

27.11 Work on PCC  PCC: reading about and note taking 

14 
01.12 Work on PCC  PCC: reading about and report writing 

04.12 Work on PCC  PCC: reading about and report writing 

15 
08.12 Work on PCC  PCC: report writing + Assignment 4 

11.12 Work on PCC  PCC: report writing + Assignment 4 

16 
15.12 Recuperação Recuperação 

18.12 Recuperação Recuperação 

 

Obs: O cronograma pode sofrer alterações no decorrer do curso. 

 


