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Pré-requisitos: 

UNI001 não possui pré-requisitos. 

 
Conhecimentos prévios necessários: 

É desejável que o aluno interessado em cursar UNI001 tenha conhecimentos básicos da língua inglesa. 

 
Ementa: 
Redação técnica-científica. 
 
Programa: 

Tema Conteúdo Programático 

1 

Desenvolver a capacidade dos alunos para a leitura crítica de textos de gêneros variados do discurso 
acadêmico, principalmente da área de linguística, fazendo uso consciente das seguintes estratégias de 
leitura: skimming, scanning, uso do contexto (pistas textuais e contextuais), uso de cognatos e da 
informação não-verbal, uso de aspectos discursivos (organização textual) e de aspectos léxico-discursivos 
para a identificação do tópico e ideias principais. 

2 
Consolidar e sistematizar conhecimentos sobre organização textual (características de gêneros, aspectos 
semióticos, tipos de textos, articulações textuais e elementos coesivos) relevantes ao processo de construir 
significados. 

3 
Fazer uso do conhecimento anterior e do contexto para descobrir o significado de palavras desconhecidas, 
fazer inferências, elaborar paráfrases e tirar conclusões. 

4 
Desenvolver a capacidade dos alunos para a produção de resumos dos textos lidos, incluindo resumos na 
forma de esquemas e mapas conceituais. 

 
Critérios de Avaliação: 
A critério do professor, desde que respeitado o §4º do Art. 65 do Regimento Geral da UFMG, que determina que 
nenhuma avaliação parcial do aproveitamento poderá ter valor superior a 40 pontos. 
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