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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina: Compreensão e Produção Escrita em Língua Inglesa IV
Código: LLE 7494
Carga horária total: 72 h/a – 04 créditos
Fase: 4ª
Prática como Componente Curricular (PCC):
18 h/a
Equivalência: LLE 5014
Pré-requisito: LLE 7493

2. EMENTA
Prática intensiva de língua escrita em contextos variados com diferentes níveis de
complexidade; revisão dos conteúdos linguístico-comunicativos praticados até o momento.
2.1 Ementa PCC
Para os alunos das duas habilitações: relatório crítico acerca de exames de proficiência.

3. OBJETIVO
Desenvolver as habilidades linguísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a
comunicação escrita através da compreensão e produção, em língua inglesa, de textos
argumentativos sobre assuntos gerais.
3.1 Objetivo Específico
Desenvolver a compreensão e produção escritas de textos argumentativos usados em
situações variadas (por exemplo: no trabalho, na mídia e na academia); desenvolver a
compreensão de textos escritos argumentativos de elaboração lexicogramatical e retórica
complexa; desenvolver a produção escrita de textos argumentativos complexos no que tange
às estruturas lexicogramatical e retórica.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Compreensão e produção de textos escritos envolvendo as organizações retóricas de
cause-effect, comparison-contrast, pro-con.



Compreensão e produção de textos sobre problemas contemporâneos onde o autor
adota e defende determinado ponto de vista.



Desenvolvimento dos aspectos envolvidos na produção de um texto: introdução,
desenvolvimento, conclusão; parágrafo, tópico frasal.

- Suporte Linguístico: grupos nominais contendo orações relativas; cohesive ties;
palavras e frases de transição; pontuação; run-on sentences e sentence fragments;
concordância nominal e verbal; paralelismo; níveis de formalidade/registro.
- Suporte Estratégico: estratégias de produção escrita: planejar o conteúdo do texto,
planejar a organização retórica do texto, preparar outline, rascunho, peer-review, revisar
conteúdo e forma, reescrever, e preparar a cópia final; estratégias de compreensão escrita:
reconhecer idéias principais, construir inferências, distinguir idéias principais de detalhes,
resumir, reagir criticamente ao conteúdo do texto.
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