UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS
COORDENADORIA DA ÁREA DE INGLES

PROGRAMA
l

DENTIFICAÇAO

Código e nomeda disciplina:LLE 5012-- Compreensão e Produção Escrita em Língua Inglesa ll
Cursos: Licenciatura e Bacharelado em Língua Inglesa e Literatura deLíngua Inglesa.

Carga horária:60 horas/aula
EMENTA

Desenvolvimento da compreensão e produção escrita, em língua inglesa. em nível pré-intermediário

OBJETIVO

Desenvolver as habilidades de leitura e escrita em língua inglesa em nível pré-intermediário.com

ênfasena ampliaçãodo vocabulário
dos alunose de sua capacidadede ler, escrevere pensar
criticamente.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
\. Writlng strateg\es: brainstormingl collecting informationl developing a point of viewl giving

examplesllisting ideasl making a cluster diagramamaking a time linel making a tree diagrama
organizing ideasl providing detailsl quickwritinglsummarizingl understandingyour audiencel using
quites
2. Reading strategies: asking questionsl distinguishing fact and opinionl finding main ideasl making
a story outlinelmaking a time linel making inferencesl paraphrasingl predictinglpreviewinglreading
for specific informationl scanningl summarizingl taking notei in a chartl using contexto writing margin
nomes

3. Critical thinking strategies: ana/yz/ng; applying
al)p/y/ng what
whaf you
you knowl
know, c/ass/fy/ng, pompa/lng,
evaluatingl interpretinglsynthesizing.
4. Reading: Textos autênticos sobre temas de interesse geral, atuais, extraídos de livros. revistas,
periódicos, enciclopédias, etc. Esses textos são trabalhados em três níveis de compreensão: geral,
de pontos principais e de detalhes. A leitura crítica também é estimulada

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Blanton, L. L. & Lee, L. (1994) The mu/f/cu/fura/workshop. a real/r7g ar?d wr/f/ngprogram.
Book 2. Boston MA: Heinle & Heinle. (para escrita)

Para a leitura,textos e atividadesvariadas. de acordo com o nível dos alunos, selecionadas pelo
professor, extraídos principalmente das fontes citadas abaixo.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Fellag, L.R. (1 998). Look/ng ahead l-earn/ngabout acedem/c wdf/ng. Boston
MA: Heinle & Heinle and ITP

Howard, L. (2000). Real a//aZ)ouf/f. Book 2. Oxford: Oxford University Press.
Lawrence, M. S. (1996). W/?f/r7g
as a fh/nk/ngprocess. (2"d. Ed.) Ann Arbor. Michigan
The University of Michigan Press.

