Curso
Presencial/Webconferência
- 2019 Inscrições
Curso

Local
Carga Horária
Nível (MEO**)
Vagas
Horários

Turma 01 (53312)
01/04/2019 à 17/04/2019*
Produção Escrita: parágrafos
Redação Básica em Inglês - Gramática
e vocabulário
- Belém Campus Belém: Pavilhão Sala de Aula
Sala 105
16 h/a
3
25
Segunda-feira/Quarta-feira/Sexta-feira
Das 13h às 14h
29/04/2019 (Seg)
27/05/2019 (Qui)

Turma 02 (53310)
Turma 03 (53308)
01/04/2019 à 17/04/2019*
01/04/2019 à 17/04/2019*
Produção Escrita: parágrafos
Produção Escrita: essay (ensaio)
Redação Básica em Inglês - Gramática e
Redação Básica em Inglês - Gramática e
vocabulário
vocabulário
- Todos os campi - Todos os campi Sala de Webconferência – Belém/Capitão
Sala de Webconferência – Belém/Capitão
Poço/Parauapebas/Capanema/Paragominas Poço/Parauapebas/Capanema/Paragominas
/Tomé-Açu
/Tomé-Açu
16 h/a
32 h/a
3
4
25
25
Terça-feira/Quinta-feira/Sábado***
Segunda-feira/Quarta-feira/Sexta-feira
Das 17:30 às 18:30
Das 17:10 às 18:30
30/04/2019 (Seg)
29/04/2019 (Seg)
25/05/2019 (Sab)
26/06/2019 (Qua)

Início das aulas
Término das aulas
* Até ao meio dia (12h)
**MEO=My English Online
***Será um único dia no sábado a ser combinado com o professor.

Ementa:
Estudo das características do gênero essay (ensaio). Identificação dos movimentos discursivos do gênero. Estudo da estrutura léxico-sistêmica do gênero.
Argumentação, coesão e coerência. Produção de essay (ensaio).
Objetivo:
Ao final deste curso o aluno estará apto a: 1) reconhecer as características discursivas do gênero essay (Ensaio); 2) identificar as características léxico-sistêmicas do
gênero; 3) aplicar estratégias de argumentação, coesão e coerência na produção textual; 4) produzir essas (Ensaio).
OBSERVAÇÕES:
- O NÃO comparecimento do aluno no 1ª dia de aula resultará na sua exclusão e na chamada do aluno classificável;
- Este curso ajudará para a sua aprovação do TOEFL, TOEIC ou na compreensão de texto orais e escritos em Língua Inglesa;
- Oriente a sua inscrição pela a turma, título, subtítulo do curso e local de sala;
- Há emissão de CERTIFICADO;
- Caso haja problema durante a sua inscrição, por gentileza, faça um “print” da sua tela e nos informe pelo e-mail: isf@ufra.edu.br.

