
Informações da Ação de Capacitação 

Curso de Capacitação INGLÊS INSTRUMENTAL 

Público Alvo: Servidores técnicos e docentes da UFC 

Objetivos: 

GERAL: Ler e compreender textos de conteúdo 
geral e específico em nível intermediário de 
conhecimento da Língua Inglesa. ESPECÍFICOS:   
Compreender vocabulário e estruturas gramaticais 
da Língua Inglesa;   Utilizar estratégias de leitura 
(Prediction, skimming, scanning, etc ) adotadas na 
compreensão da Língua Inglesa Instrumental;   
Ler, compreender e analisar criticamente textos em 
inglês de conteúdo geral e de conteúdo de áreas 
específicas (área de saúde, direito, computação, 
matemática ou agronomia, por exemplo) com a 
ajuda de recursos instrumentais de leitura e 
compreensão. 

Conteúdo 

Programático: 

Iª PARTE UNIDADE I - tem por objetivo dar um 
esclarecimento a respeito da abordagem 
instrumental e do processo de leitura. Depois 
trabalha-se com a estratégia de leitura chamada 
predição e com o reconhecimento de palavras 
cognatas, palavras repetidas, marcas tipográficas e 
sua importância para a compreensão geral do texto. 
Na parte gramatical analisamos os verbos TO BE, 
THERE TO BE em suas formas de presente e 
passado. Estudamos também o plural dos 
substantivos. UNIDADE II - tem por objetivo 
revisar as palavras cognatas, os termos repetidos e 
marcas tipográficas; fazer predições. Textos 
variados são apresentados e a estratégia de leitura 
skimming é demonstrada. Estudamos também os 
verbos no presente simples e presente contínuo. 
UNIDADE III   o objetivo é continuar a revisar os 
tópicos abordados anteriormente, demonstrar uma 
nova estratégia de leitura, scanning , e como tópico 
gramatical ensinar o grau dos adjetivos e advérbios; 
e, ainda, os artigos definidos e indefinidos . 
UNIDADE IV   mostra o que são grupos nominais 
e que tipo de dificuldades eles podem causar dentro 
do texto. Continuamos a enfatizar as estratégias de 
leitura e também a estudar a diferença entre o 
passado simples e o particípio passado. UNIDADE 
V   esta unidade mostra a formação de palavras 
através do uso de prefixos e sufixos com textos e 
exercícios de fixação. As estratégias de leitura 
(skimming, scanning) e a predição continuam a ser 
utilizadas para a compreensão geral dos textos. O 
tópico gramatical abordado é a voz passiva. IIª 
PARTE UNIDADE VI - aqui o objetivo é mostrar 



os diferentes tipos de gêneros textuais e as 
características dos textos acadêmicos. A gramática é 
uma revisão da voz passiva e do passado simples. 
UNIDADE VII   Nessa unidade, trabalhamos a 
estratégia da seletividade como uma escolha das 
informações mais importantes no texto.A 
identificação do tópico frasal de cada parágrafo e da 
ideia central do texto bem como os detalhes que dão 
suporte a essas ideias são úteis para uma boa 
compreensão leitora. O tópico gramatical abordado 
é o estudo dos verbos modais e a noção de logical 
connectors (marcadores do discurso) e suas 
implicações para a compreensão do texto. 
UNIDADE VIII - o objetivo dessa unidade é 
mostrar os elos coesivos (palavras de referência) que 
existem entre as ideias de um texto: ideias em um 
mesmo parágrafo ou em parágrafos diferentes. 
Revisar as estratégias e tópicos gramaticais já 
estudados. Estudo do presente perfeito. UNIDADE 
IX - ativação do conhecimento prévio e 
identificação da função retórica do texto através da 
apreensão de seus aspectos formais. É importante 
identificar a finalidade do texto ou a que tipo de 
público ele se destina. Revisão dos tópicos 
gramaticais já verificados. UNIDADE X   faz uma 
revisão geral das estratégias de leitura, tópicos 
gramaticais e lexicais abordados durante o curso e 
apresenta sugestão de como elaborar um resumo a 
partir de um texto. 

 

 


