
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

 

PLANO DE ENSINO – CURSO DE INGLÊS  
 

MINICURSO 

Título Carga horária Público alvo 

TOEFL ITP Preparatory Course I 
45 horas 

Discentes da pós-graduação e 

graduandos inscritos no programa 

Ciência sem Fronteiras 

Formador Local Número de vagas 

Rafael Marinho Nogueira Laboratório de Informática do CFI.  25 

  Data/Horário 

  

De 01 a 13 de dezembro, havendo dois 

turnos: 18:00 as 22:00 e aos Sábados 

das 8:00 as 12:00 

Perfil acadêmico-profissional do formador 

Proficiente em Língua Inglesa pela Fundação Richard Hugh Fisk; Tradutor e Interprete (Habilidades adquiridas na prática e 

através da obtenção de conhecimento a partir da convivência com nativos americanos, ingleses, dentre outros indivíduos de 

outras nacionalidades que usam a Língua Inglesa como língua estrangeira); Experiência profissional como professor de 

Língua Inglesa em uma série de instituições de ensino público e privado. Dentre as quais se destacam a Secretaria Municipal 

de Educação de Itaituba – PA, Centro de Ensino Fisk, ALPS Idiomas, CCAA, Wizard e Colégio Santa Clara;  TOEFL ITP; 

Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará.  

 

EMENTA 

 

A referida proposta tem como objetivo a realização de um breve Curso de Língua Inglesa com duração de duas semanas, que 

servirá como instrumento de preparação para o exame TOEFL ITP, oferecido a Universidade Federal do Oeste do Pará para 

fins de certificação, que por sua vez, é utilizado como critério de admissão no programa Ciência sem Fronteiras do Governo 

Federal e Ministério da Educação, aos Discentes da pós-graduação e graduandos inscritos no programa.  

OBJETIVOS 

 

Geral 
 

Pretende-se, com este minicurso, preparar discentes da pós-graduação e graduandos inscritos no programa Ciência sem 

Fronteiras para a realização do exame TOEFL ITP.  
 

Específicos 
 

Ao final do minicurso, os participantes deverão ser capazes de:  

 Identificar o formato, regras, dificuldades e peculiaridades do exame TOEFL ITP. 

 Opinar sobre temas do cotidiano em interações com falantes nativos e não nativos da língua inglesa. 

 Usar o idioma em canções e pedidos. 

 Participar de diálogos simples, intermediários e avançados na língua-alvo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CRONOGRAMA 

 Introdução ao modelo do exame TOEFL ITP e suas peculiaridades.  

 Atividades com expressões populares em inglês.  

 Atividades com expressões utilizadas no meio acadêmico em inglês.  



 

 Atividades com diálogos simples, intermediários e avançados envolvendo temas diversos.  

 Atividades com música.  

 Atividades envolvendo a habilidade Reading e Writing.  

 Atividades envolvendo a habilidade Listening e Speaking.  

 Estruturas gramaticais.  

 Revisão.  

 Simulado TOEFL ITP.  

METODOLOGIA 

 

As aulas serão ministradas através de slides, vídeo-aulas e arquivos digitais no Laboratório de Informática. 

Para alcançar os objetivos propostos, as atividades do minicurso estarão sedimentadas na abordagem comunicativa. 

Por ter sido uma reação a abordagens baseadas no ensino da gramática, a abordagem comunicativa se estabeleceu por críticas 

convincentes da inadequação das teorias pedagógicas e linguística que tomavam por base o ensino da gramática. 

Além disso, a aquisição de uma língua depende de um envolvimento ativo e significativo do aprendiz com a língua-alvo, seja 

em sala de aula ou fora dela (KRASHEN, 2002). Essa mesma teoria norteia as quatro condições-chave da aprendizagem, 

sugeridas por Willis (1996): (1) exposição à língua-alvo em um nível compreensível; (2) o uso da mesma pelo aprendiz; (3) a 

motivação para o envolvimento do aprendiz com todas as formas produtivas e receptivas da língua; e (4) a instrução, enfocando-

se a forma da língua.    

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Laptop. 

 Computador  

 Projetor Datashow. 

 Lousa 

 Pincel para quadro branco 

 Papel e caneta 

AVALIAÇÃO 

Haverá um Simulado para o exame TOEFL ITP ao final do curso. 28/11/2014  
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Santarém-PA, 22 de Outubro de 2014. 

  


