
Letras – Língua Inglesa 

 

1º Semestre 

Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais em Língua Inglesa – 60h 

Ementa: Estuda aspectos histórico-culturais da constituição da Língua Inglesa, 

abordando a influência do latim e outras línguas na formação da língua e literatura 

estrangeiras. Compara os diferentes períodos da língua e da literatura estrangeira. 

Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais em Língua Materna – 60h 

Ementa: Estuda aspectos histórico-culturais da constituição da Língua Materna, 

abordando a influência do latim e de outras línguas na formação da língua e literatura 

portuguesa e brasileira. Compara os diferentes períodos da língua e da literatura de 

língua portuguesa. 

Disciplina: Estudos Sócio-antropológicos no Ensino de Língua Inglesa – 45h 

Ementa: Faz uma introdução aos estudos sócio-antropológicos enfocando os problemas 

relacionados com a aquisição da Língua Inglesa como L2. 

Disciplina: Língua Inglesa – Básico I – 90h 

Ementa: Desenvolve as estruturas básicas, utilizando as habilidades linguísticas de 

ouvir, falar, ler e escrever numa abordagem comunicativa. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares I – 45h 

Ementa: Estuda os procedimentos envolvidos na realização de uma pesquisa científica. 

Desenvolve a habilidade de produção de fichamento, resumos e esquema. 

Disciplina: Língua Inglesa Instrumental – 45h 

Ementa: Inicia o processo de desenvolvimento das habilidades de ler e compreender 

textos autênticos em Língua Inglesa. Aborda os fatores de textualidade na leitura e 

produção de textos de diferentes gêneros e tipos textuais. 

Disciplina: Língua Portuguesa Instrumental – 45h 

Ementa: Aprimora as competências de ler e produzir textos em Língua Materna. 

Aborda os fatores de textualidade na leitura e produção de textos de diferentes gêneros e 

tipos textuais. 

______________________________________________________________________ 

 

2º Semestre 

Disciplina: Estudos Filosóficos – 45h 

Ementa: Faz uma introdução aos estudos filosóficos enfocando as correntes de 

pensamento relacionadas à linguagem 



Disciplina: Leitura e Produção Textual – 45h 

Ementa: Orienta a leitura e produção de textos com temáticas diversificadas em Língua 

Inglesa, visando à interdisciplinaridade entre os componentes curriculares. 

Disciplina: Língua Inglesa – Básico II – 90h 

Ementa: Desenvolve as estruturas básicas, utilizando as habilidades linguísticas de 

ouvir, falar, ler e escrever numa abordagem comunicativa. 

Disciplina: Teoria Literária da Língua Inglesa e Língua Materna – 60h 

Ementa: Estuda e analisa as formas das narrativas e da poética da Língua Inglesa e da 

Língua Materna. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares II – 45h 

Ementa: Aprofunda a discussão sobre o Método Científico. Apresenta procedimentos 

para elaboração de resenhas. Estuda os procedimentos e instrumentos da pesquisa 

qualitativa. 

Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais da África e da Diáspora – 45h 

Ementa: Estuda textos literários que abordam a questão étnico-racial, assim como a 

contribuição dos povos de diversas etnias para a formação da cultura brasileira e 

estrangeira e da Diáspora. 

Disciplina: Estudos Linguísticos I – 60h 

Ementa: Apresenta um breve histórico da Ciência Linguística. Estuda os níveis de 

análise linguística. Analisa fenômenos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 

semânticos das línguas materna e estrangeira. 

______________________________________________________________________ 

 

3º Semestre 

Disciplina: Tópicos de Tradução – 45h 

Ementa: Estuda os procedimentos teórico-práticos das formas diversas de tradução. A 

tradução como habilidade linguística. 

Disciplina: Compreensão e Produção Oral – 45h 

Ementa: Desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral em Língua 

Inglesa. 

Disciplina: Panorama da Produção Literária, da origem até a modernidade – 60h 

Ementa: Estuda a produção literária em Língua Inglesa da origem até a modernidade. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares III – 45h 

Ementa: Discute a formação teórico-crítica do professor de Língua Inglesa e a 

importância da pesquisa em sala de aula. Relaciona os métodos de pesquisa sobre 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Elaboração e escrita de artigo. 



Disciplina: Língua Inglesa – Intermediário I – 90h 

Ementa: Estuda e desenvolve as habilidades linguísticas, oral e escrita, em um nível de 

complexidade crescente. Aquisição de linguagem em diferentes situações próximas à 

realidade. 

Disciplina: Estudos Linguísticos II – 45h 

Ementa: Introdução aos estudos da neolinguística, psicolinguística e sociolinguística. 

Disciplina: Estudos da Morfossintaxe da Língua Inglesa I – 45h 

Ementa: Analisa a morfossintaxe da Língua Inglesa em nível inicial a partir das 

abordagens formal e funcional. 

Disciplina: Estudos Fonéticos e Fonológicos – 30h 

Ementa: Estuda aspectos fonéticos e fonológicos da Língua Inglesa em nível 

introdutório. Aborda conceitos básicos da fonética e da fonologia. Analisa os sistemas 

vocálico e consonantal e os padrões entonacionais da Língua Inglesa. 

______________________________________________________________________ 

 

4º Semestre 

Disciplina: Políticas e Organização dos Sistemas de Ensino – 60h 

Ementa: Discute as políticas de ensino e das estratégias de planejamento e da 

avaliação. Os parâmetros curriculares, a prática pedagógica e as perspectivas 

metodológicas. 

Disciplina: Estudos Contemporâneos da Literatura em Língua Inglesa I – 60h 

Ementa: Analisa e interpreta textos contidos na produção literária contemporânea em 

língua estrangeira até a primeira metade do século XX. Estuda o contexto sociocultural 

e histórico das obras analisadas. 

Disciplina: Produção do Texto Oral e Escrito – 60h 

Ementa: Estuda aspectos semânticos de palavras e expressões da língua estrangeira de 

acordo com os pressupostos teóricos da Semântica e da Pragmática. Desenvolve as 

habilidades de produção oral e escrita a partir de estratégias específicas para a produção 

de nível de complexidade intermediário. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares IV – 45h 

Ementa: Analisa os diferentes métodos de ensino de Língua Inglesa. Discute o caráter 

eclético das abordagens de ensino de Língua Inglesa contemporâneas. Orienta a 

construção de textos acadêmicos: artigo. 

Disciplina: Estudos Fonéticos e Fonológicos II – 30h 

Ementa: Estuda aspectos fonéticos e fonológicos da Língua Inglesa em nível pré-

intermediário. 



Disciplina: Língua Inglesa – Intermediário II – 90h 

Ementa: Desenvolve e aprofunda o estudo das estruturas lingüísticas complexas numa 

perspectiva comunicativa. 

Disciplina: Estudos da Morfossintaxe da Língua Inglesa – 45h 

Ementa: Analisa a morfossintaxe da Língua Inglesa em nível pré-intermediário a partir 

das abordagens formal e funcional. 

______________________________________________________________________ 

 

 

5º Semestre 

Disciplina: Estágio Supervisionado I – 100h 

Ementa: Estuda e diagnostica a prática e a realidade do ensino de Línguas Inglesa no 

ensino fundamental e médio. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares V – 45h 

Ementa: Discute o contexto sócio-político e institucional do ensino de Língua Inglesa e 

as especificidades das classes de aprendizes de diferentes faixas etárias e níveis de 

proficiência. Orienta a elaboração de planos de curso e de aula e de elaboração de 

relatórios. 

Disciplina: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa I – 45h 

Ementa: Estuda os fundamentos da Linguística Aplicada, a sua contribuição para o 

ensino de Língua Inglesa. Apresenta diversas linhas de pesquisa da Linguística 

Aplicada sobre a aquisição-aprendizagem de Língua Inglesa. 

Disciplina: Estudos Comparativos Linguísticos I – 60h 

Ementa: Estuda as teorias da linguística que comparam as estruturas gramaticais, 

apontando as diferenças e semelhanças existentes em Língua Inglesa e Língua Materna. 

Analisa os erros gramaticais oriundos na fase da interlíngua. 

Disciplina: Estudos Fonéticos e Fonológicos III – 30h 

Ementa: Estuda aspectos fonéticos e fonológicos da Língua Inglesa em nível 

intermediário. Aprimora a capacidade de compreender os padrões rítmicos e 

entonacionais da Língua Inglesa. 

Disciplina: Língua Inglesa – Intermediário III – 90h 

Ementa: Desenvolve e aprofunda o estudo das estruturas linguísticas numa perspectiva 

comunicativa, graduando o nível de complexidade. 

Disciplina: Estudos Contemporâneos da Literatura em Língua Inglesa II – 60h 

Ementa: Analisa e interpreta textos contidos na produção literária contemporânea em 

Língua Inglesa. Estuda o contexto sociocultural das obras analisadas a partir da segunda 

metade do século XX. 

______________________________________________________________________ 



6º Semestre 

Disciplina: Estágio Supervisionado II – 100h 

Ementa: Planeja e executa as atividades docentes através de minicursos, cursos de 

extensão, e outros, visando a prática docente para o ensino fundamental e médio. 

Disciplina: Estudo Comparativo da Literatura da Língua Inglesa e Língua 

Materna – 60h 

Ementa: Abordagens de questões históricas, políticas e sociais. A evolução da literatura 

de língua inglesa. Discussão e análises de dados comparativos com a literatura de língua 

materna. 

Disciplina: Núcleo de Estudos Interdisciplinares VI – 45h 

Ementa: Aborda as questões relacionadas ao gerenciamento de sala de aula de Língua 

Inglesa e o papel do professor na promoção da interação do grupo. Orienta a elaboração 

de projetos de pesquisa. 

Disciplina: Língua Inglesa – Avançado I – 90h 

Ementa: Desenvolve a proficiência linguística oral e escrita numa abordagem 

comunicativa. Emprega os padrões utilizados internacionalmente como indicadores 

avaliativos. 

Disciplina: Tópicos de Língua Brasileira de Sinais – 30h 

Ementa: Estuda as linguagens (libras) utilizadas no processo comunicativo das pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 

Disciplina: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa II – 45h 

Ementa: Estuda as teorias dos atos da fala, da análise do discurso e da análise textual 

aplicadas ao ensino de Língua Inglesa. 

Disciplina: Ensino de Língua Inglesa para fins específicos – 45h 

Ementa: Estuda as abordagens do ensino de Língua Inglesa que promovem a 

competência comunicativa na realização de atividades relativas a diferentes profissões. 

______________________________________________________________________ 

 

7º Semestre 

Disciplina: Estágio Supervisionado III – 100h 

Ementa: Orienta, reflete acerca da teoria e da prática do fazer pedagógico, avaliando e 

diagnosticando as deficiências do processo ensino-aprendizagem, elaborando formas de 

intervenção pedagógica através da regência no ensino fundamental. 

Disciplina: Prática de Tradução – 45h 

Ementa: Desenvolve a prática de tradução de acordo com os temas e subtemas 

propostos. 



Disciplina: Análise Literária – 45h 

Ementa: Analisa textos narrativos e poéticos investigando os aspectos constitutivos do 

ato de escrever, criar e ler da literatura da Língua Inglesa e da Literatura da Língua 

Materna, articulando-se com os demais componentes numa perspectiva interdisciplinar 

e transdisciplinar. 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I – 45h 

Ementa: Orienta, analisa e avalia o processo de elaboração dos trabalhos de conclusão 

de curso. 

Disciplina: Novas Tecnologias e Educação a Distância no Ensino de Línguas e 

Literaturas Inglesa – 60h 

Ementa: Aborda e trabalha com ambiente e-learning, conhecendo sua aplicabilidade 

numa perspectiva transdisciplinar. Apresenta a operacionalização da EAD e suas 

implicações no ensino-aprendizagem da língua e literatura de língua estrangeira. 

Disciplina: Língua Inglesa – Avançado II – 90h 

Ementa: Desenvolve a proficiência linguística oral e escrita numa abordagem 

comunicativa em nível avançado. Emprega os padrões utilizados internacionalmente 

como indicadores avaliativos. 

______________________________________________________________________ 

 

8º Semestre 

Disciplina: Estágio Supervisionado IV – 100h 

Ementa: Orienta e reflete acerca da prática pedagógica, avaliando e diagnosticando o 

processo de ensino-aprendizagem, elaborando formas de intervenção pedagógica 

através da regência no ensino médio. 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC – II – 45h 

Ementa: Analisa e avalia as produções linguísticas, literárias, técnicas e científicas 

realizadas pelos educandos nas áreas de língua, literatura, metodologia e tecnologias de 

ensino da Língua Inglesa visando a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade para 

fins de conclusão de curso. 

Disciplina: Língua Inglesa – Avançado III – 75h 

Ementa: Aprofunda e aperfeiçoa as habilidades de compreensão oral e escrita. 

 


