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PLANO DE ENSINO  
Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

[UCLE] – Língua Inglesa V  

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

Professor(a) Responsável:  

Marcello Marcelino 

Contato: 

marcello.marcelino@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

A Unidade Curricular visa ao desenvolvimento de competências e habilidades de leitura e produção escrita 
em  situações de uso da língua no contexto  acadêmico; o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem; 
e a conscientização com relação ao processo de leitura e produção escrita acadêmica em língua inglesa.  
 

ESPECÍFICOS: 

Contribuir para que os alunos possam: desenvolver as habilidades de leitura e produção escrita em língua 
inglesa em situações de uso da língua no contexto acadêmico; desenvolver a produção escrita dentro de um 
contexto de comunicação acadêmica; empreender a construção de conhecimentos gramaticais 
(morfológicos, lexicais e sintáticos), semânticos e discursivos  necessários para a leitura e produção escrita 
dentro do contexto de uso acadêmico; desenvolver a acuidade,  fluência e organização textual dentro da 
produção escrita; conscientizar-se  sobre  o processo de desenvolvimento da leitura e produção escrita. 

 

EMENTA 

Esta unidade curricular visa ao desenvolvimento de competências para a compreensão e produção de textos 
escritos da esfera acadêmica, utilizando a língua inglesa. Os seguintes gêneros poderão ser contemplados: 
cartas de apresentação, currículos para fins acadêmicos, capítulos e partes de livros (prefácios, quartas-
capas, introduções e demais capítulos), artigos teóricos, relatos de pesquisa, resumos, resenhas e citações. 
Haverá ênfase em leitura e produção escrita. Ao longo do semestre, o aluno vivenciará o processo de 
produção textual e terá a oportunidade de refletir sobre o processo de aprendizagem de um determinado 
gênero de escrita, e sobre como isso pode impactar no ensino dessa habilidade. Caberá ao docente 
responsável pelo curso definir como tal reflexão será operacionalizada. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Cartas de apresentação 

 Currículos para fins acadêmicos 

 Capítulos e partes de livros 

 Artigos teóricos 

 Relatos de pesquisa  

 Resumos de artigos teóricos, textos acadêmicos (teses e dissertações) e textos literários 

 Resenhas de artigos teóricos e textos literários 

 Citações 
 

Estratégias de leitura: 

 Compreensão global (skimming) e de detalhes (scanning) de acordo com os gêneros estudados 

 Compreensão de recursos não-verbais e paratextuais  

 Inferência do significado das palavras através do contexto 
 

Produção escrita:  

 Produção de textos de acordo com os gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento de organização textual em língua inglesa, com reconhecimento, 

sistematização e prática de desenvolvimento de argumentação, de coesão e coerência textuais, de 

estudo de marcadores do discurso, dentro do contexto e dos gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento das estruturas gramaticais da língua inglesa, com 

reconhecimento, sistematização e prática dentro do contexto e dos gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento lexical dentro do contexto e gêneros estudados 

 
Conteúdos Linguísticos: 

 Sentença, oração e sintagma 

 Seleção verbal e tipos de verbos que selecionam infinitivo, gerúndio e subjuntivo 

 Conectores lógicos, coerência, coesão e pontuação. 

 Orações relativas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Um encontro semanal de 1 hora, às segundas feiras, das 17h – 18h (vespertino) e das 19h às 20h (noturno), 
via Google Meet, para promover o acompanhamento das dúvidas e promover o contato, em inglês, entre os 
participantes da turma. Consiste em acompanhamento: (i) respostas a dúvidas de diversas ordens, desde 
atividades propostas a questões inerentes à leitura dos textos ou atividades propostas; (ii) informes 
diversos. Todos os encontros síncronos realizados pelo Google Meet serão gravados e postados como 
material na sala virtual do Google Classroom para que possam ser assistidos posteriormente. O total de 
carga horária para a atividade síncrona é de 15 (quinze) horas. 
 
 

 Atividades Assíncronas: 
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Todas as atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas assincronamente, e estarão disponíveis na sala 
virtual do Google Classroom: 1) aula gravada; 2) PDF ou documento do Word com explicações e folhas de 
exercícios; 3) material de áudio que pode ser utilizado; 4) exercícios gramaticais relacionados à escrita; 5) 
Leitura de textos acadêmicos e exercícios relacionados; 6) links para os alunos acessarem com exercícios 
direcionados. O tempo dedicado a tais tarefas, incluindo o tempo de leitura, reflexão, exercícios, 
visualização e audição do material gravado e avaliações, compõe a carga horária total das atividades 
assíncronas, correspondente a 45 horas. 
 

 Disponibilização de Material: 
Os materiais para cada semana letiva serão disponibilizados no Google Drive, através do Google Class, ou 
enviados por e-mail quando necessário. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Cumprimento das atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente virtual. 
Os exercícios deverão ser completados e enviados via plataforma ou e-mail para o professor, bem como as 
atividades de acesso on line, resolução de exercícios linguísticos e atividades de escrita acadêmica que serão 
desenvolvidas ao longo do semestre.  
 
 

BIBLIOGRAFIA 

   
Básica 
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2011. 
CELCE-MURCIA, M. & LARSEN-FREEMAN, D. The Grammar Book – An ESL/EFL Teacher´s Course. Second 

Edition. Heinle and Heinle, 1999. 
 
Complementar 
 

CAPLAN, N. A. Grammar Choices for Graduate and Professional Writers. Michigan: University of Michigan 
Press, 2012. 
MATTHEWS, P. H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics.  Oxford: Oxford University Press, 1997.  
MAURER, J. Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach. Fourth Edition. Pearson Longman, 2011. 
OSHIMA, A. & HOGUE, A. Introduction to Academic Writing. Forth Edition. London: Addison Wesley Longman, 

2005. 
RICHARDS, J. C.; PLATT, J. & PLATT, H. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 

Longman, 1992.   
 
DEMAIS MATERIAIS E LINKS DE PESQUISA SERÃO INDICADOS AO LONGO DO CURSO, A DEPENDER DA ESCOLHA DO DOCENTE 

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CURRICULAR. 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
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Marcello 
Marcelino  

Letras Doutor DE 60h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

18/11/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Apresentação do programa e da mecânica dos encontros e atividades. 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (Why major in 
Linguistics?) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 (abordagem “Literature 
Circles” + handout) 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 
 

5h 

23/11/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (Intro to theta-roles 
and verbs + to/for verbs:  Bring   Give   Lend   Sell   Send  Show  Take  Tell  
Bake  Build  Buy  Find  Get   Make  Save   Throw) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 
 

5h 

30/12/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (theta-roles) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
(how to make quotes) 

 
 

5h 

07/12/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (relative clauses) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 (how to make quotes – focus 
on the text) 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 
 

5h 

14/12/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (relative clauses e 
introdução ao uso dos Modais + The English verb) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 (how to make quotes – focus 
on the text) 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
(Present notes about how an article (or two) relates to the Q you’re 
studying (APP/IC) 

 
 

5h 
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21/12/20 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (Intro to verbs and 
initial discussion on verb paradigms) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
(to/for expansion + research on pronouns; Finish: The English Verb (Verb 
ppt 2 VERBS) + Relative Clauses 

 
 

5h 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (verbs and discussion 
on verb paradigms) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
(linking words and their functions) 

 
 

5h 

11/01/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h30 (WANT family verbs 
+ other verb paradigms) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 2h 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 2h 
(linking words and their functions) 

 
 

6h30 

18/01/21 
Férias (docente)      -- 

25/01/21 
Férias (docente)      -- 

01/02/21 
Férias (docente)      -- 

08/02/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (to and for + linking 
words: logical thinking) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
((linking words and their functions ) 

 
 

5h 

 

15/02/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios linguísticos: 1h (to and for: benefactive 
and direct objects) 
Tempo destinado à leitura com foco na fluência e organização textual 
dentro da produção escrita acadêmica: 1h30 (linking words and logical 
thinking) 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 
(Adjectives and verbs that require subjunctive structures) 

 
 

5h 

22/02/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 

Tempo destinado a análise do feedback e elaboração de versão final de 
exercício a ser entregue) 4h 

 

5h 

01/03/21 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h30 

3h30 
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Tempo destinado a feedback e elaboração de versão final de exercício a ser 
entregue) 2h 

Total de horas em ADE 60h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


