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HU 102 INGLÊS I 
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

IRTC – International Reformed Theological College 
 
 
Professor: Rev. Alberto de Lima Filho (B.Th.; M.A.C.; S.T.M. (em andamento) 

Período: 22 de abril à 28 de junho de 2019. 

Departamento: Humanidades ou Cultura Geral 

Programas: B.C.S.; B.B.S.; B.C.Ed.; A.C.S. 

Pré-requisitos: não há 

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula 
 
 
 
I – EMENTA  

O curso de Inglês I, da Faculdade Internacional de Teologia Reformada – FitRef, tem como 

objetivo introduzir a leitura e compreensão de textos acadêmicos teológicos em Língua Inglesa. 

Toda a estrutura do curso direcionará o aluno gradualmente e progressivamente a desenvolver 

habilidades específicas nesta área. Portanto, daremos ênfase a leitura e compreensão de conteúdo 

teológico do inglês acadêmico, pelo aprendizado da estrutura básica de textos acadêmicos em 

inglês e pela construção diária de vocabulário acadêmico da Língua Inglesa. Teremos também o 

objetivo de ajudar o aluno a desenvolver as habilidades iniciais de audição e compreensão do 

idioma, utilizando-se de pequenos vídeos, hinos e músicas que facilitem o processo do aprendizado 

da Língua. Por fim, trabalharemos alguns pontos importantes da gramática da Língua Inglesa que 

possa cooperar com os nossos objetivos. Portanto, a ênfase do nosso curso será desenvolver 

introdutoriamente as habilidades de leitura e compreensão. Na sequência, o Curso, Inglês 2, irá 

aprofundar tais objetivos. 

 

II – PREMISSAS  

O processo de aprendizado de uma nova língua na vida adulta é um desafio para qualquer 

pessoa. Mas acreditamos que o trabalho contínuo, persistente e repetitivo pode abrir portas para 

que o aprendizado possa acontecer de forma gradual e progressiva. Toda dedicação e trabalho 
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árduo é abençoado por Deus de onde procede toda inteligência e sabedoria. Partindo desta 

premissa, queremos encorajar a todo aluno escrito no curso, a investir tempo diário para a 

conquista gradual e progressiva de habilidades que possam abrir portas para leitura e compreensão 

de textos acadêmicos em inglês.  

 

III – OBJETIVOS 

Ao final do curso, o aluno deverá: 

1. Conhecer e dominar um vocabulário básico inicial de 300 palavras da Língua Inglesa (30 

palavras por semana).  

2. Conhecer as estruturas particulares de um texto acadêmico em inglês (Inglês Americano), 

para assim ser introduzido nas leituras teológicas que podem potencializar seu crescimento 

acadêmico.  

3. Conhecer técnicas introdutórias de leitura e compreensão de um texto acadêmico em inglês. 

4. Conhecer técnicas práticas que possam ser assimiladas para o estudo contínuo e 

progressivo no desenvolvimento da leitura, audição e compreensão da língua.   

5. Conhecer alguns tópicos da gramática da língua que serão trabalhados no nosso curso. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Intro (April 22th): Introduction + 
Course syllabus + AWL + HW + 
Tips + English Level Test [grátis] 
(15 minutes long) 

Lesson 10 (May 13th): 
Reading Skills 4 

Lesson 20 (June 5th): 
Reading Skills 7 

Lesson 01 (April 23rd): 
Reading Skills 1 

Lesson 11 (May 15th): 
Listening Skills 4 

Lesson 21 (June 7th): 
Listening Skills 7 

Homework 07: Declaration 

Lesson 02 (April 24th): 
Listening Skills 1 

Lesson 12 (May 17th): 
Basic Grammar 4 

Homework 04: Declaration 

Lesson 22 (June 10th): 
Reading Skills 8 

Lesson 03 (April 26th):  
Basic Grammar 1 + Pronunciation 

Homework 01: Declaration 

Lesson 13 (May 20th): 
Live 2 Listening Skills 5 + Q&A 
(20:30h - Horário de Brasília) 

Lesson 23 (June 12th): 
Listening Skills 8 

Lesson 04 (April 29th): 
Reading Skills 2 

Lesson 14 (May 22nd): 
Reading Skills 5 

Lesson 24 (June 14th): 
Basic Grammar 8 

Homework 08: Declaration 
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Lesson 05 (May 1st): 
Listening Skills 2 

Lesson 15 (May 24th): 
Basic Grammar 5 

Homework 05: Declaration 

Lesson 25 (June 17th): 
Reading Skills 9 

Lesson 06 (May 3rd): 
Basic Grammar 2 

Homework 02: Declaration 

Lesson 16 (May 27th): 
Reading Skills 6 

Lesson 26 (June 19th): 
Listening Skills 9 

Lesson 07 (May 6th): 
Live 1 Reading Skills 3 + Q&A 
(20:30h - Horário de Brasília) 

Lesson 17 (May 29th): 
Listening Skills 6 

Lesson 27 (June 21st): 
Basic Grammar 9 

Homework 09: Declaration 
Lesson 08 (May 8th): 
Listening Skills 3 

Lesson 18 (May 31st): 
Basic Grammar 6 

Homework 06: Declaration 

Lesson 28 (June 24th): 
Live 4 (Review) 
(20:30h - Horário de Brasília) 

Lesson 09 (May 10th): 
Basic Grammar 3 

Homework 03: Declaration 

Lesson 19 (June 3rd): 
Live 3 Basic Grammar 7 + Q&A 
(20:30h - Horário de Brasília) 

Lesson 29 (June 28th): 
Final Exam 

 

 

V – METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso é ministrado em 10 semanas, sendo três aulas em cada semana (Com exceção da primeira 

semana e da última semana). Utilizaremos para o processo de aprendizado, textos, vídeos, músicas, 

estudo de assuntos da gramática, exercícios de leitura e memorização de vocabulário e aulas ao 

vivo (04 aulas ao todo).   

 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS 

A sequência dos conteúdos obedecerá a seguinte ORDEM. 

1. Reading Skills: Teoria e prática para desenvolver as habilidades de leitura e compreensão 

de textos teológicos acadêmicos em Língua Inglesa + Construção de vocabulário 

acadêmico da Língua Inglesa.  

2. Listening Skills: Audição e análise de vídeos e músicas com a intenção de treinar a 

habilidade de ouvir e compreender material audiovisual em inglês + Construção de 

vocabulário teológico específico.  
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3. Pronunciation + Basic Grammar: Estudo de alguns importantes tópicos da gramática de 

Língua Inglesa + treinamento de pronúncia das palavras na língua para ajudar no 

reconhecimento das mesmas no contexto da leitura e audição.  

 

VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

1) Homework:  

A cada semana os alunos do curso deverão cumprir tarefas diárias para alcançar os 

objetivos do curso Inglês 1. O cumprimento das tarefas semanais serão parte substantial de sua 

nota final. Serão ao todo 9 homeworks, cada um valerá 10 pontos, num total de 90 pontos possíveis. 

Cada homework será dividido em seis partes. Para pontuar no homework você terá que fazer todas 

as seis partes. Se você deixar de fazer uma parte, então, você não terá a nota do homework da 

semana. Sem investir tempo diário na língua, não há crescimento. Entenda o seu homework como 

um teste diário, onde você estará investindo no seu crescimento na Língua Inglesa, e assim, alçar 

vôos maiores em sua vida acadêmica. E tudo isto para a glória de Deus e para o avanço de seu 

reino.  

 

Homework Instructions: (at least 1 hour every day) 

• [PART 1]: Read the text of the reading skills section (every week) [5 minutes] 

• [PART 2]: Building your vocabulary: [AWL – Academic Word List]: 30 words per week 

from the AWL site, text (reading skills), video, music, or your Bible reading. (15 minutes) 

o Use flash Cards to your memory work 

o You must identify the part of the Speech/Meaning/Example Sentence. For example:  

§ Alternative – Part of the Speech: Noun – Definition from Dictionary: 

Additional Choice; a possible or remaining choice – Example Sentence: 

There is no alternative. 

§ Alternative (substantivo) – Escolha adicional. The alternative was to take 

the bus.  

§ You have to build six words every day. So, in the end of the week, you will 

build 30 new words, and in the end of our course, 300 new words.  
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•  [PART 3]: Read the Bible (10 minutes) – To access English Standard Version On-line 

go to https://www.esv.org/ 

o Psalm 119:1-16 (week 1 – every day) 

o Psalm 119:17-32 (week 2 – every day) 

o Psalm 119:33-48 (week 3 – every day) 

o Psalm 119:49-64 (week 4 – every day) 

o Psalm 119:65-80 (week 5 – every day) 

o Psalm 119:81-96 (week 6 – every day) 

o Psalm 119:97-112 (week 7 – every day) 

o Psalm 119:113-128 (week 8 – every day) 

o Psalm 119:129-152 (week 9 – every day) 

o Psalm 119:153-176 (week 10 – every day) 

 

• [PART 4]: Watch the Video (10 minutes) 

o Video 1 – two times every day (week 1 & 2) 

o Video 2 - two times every day (week 3 & 4)  

o  Video 3 - two times every day (week 5 & 6) 

o Video 4 - two times every day (week 7 & 8) 

o Video 5 - two times every day (week 9) 

 

• [PART 5]: Sing a song (10 minutes) 

o Music 1 – two times every day (week 1 & 2) 

o Music 2 - two times every day (week 3 & 4)  

o Music 3 - two times every day (week 5 & 6) 

o Music 4 - two times every day (week 7 & 8) 

o Music 5 - two times every day (week 9) 

 

• [PART 6]: Review Grammar + Exercise (10 minutes) 
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2) Lives: Ao longo de nosso curso nós teremos 4 aulas ao vivo que aconteceram nas datas 

pré-estabelecidas (Ver. Quadro de datas acima), às segundas-feiras, às 20:30. Estas aulas 

ficaram disponíveis na plataforma da faculdade para os alunos assistirem posteriormente. 

Encorajamos a todos os alunos matriculados no curso, Inglês 1, a participarem. Este será 

um momento para nos conhecermos melhor, para darmos continuidade ao conteúdo de 

nosso curso e também para tirar dúvidas. Os alunos que participarem e/ou assistirem as 

quatro aulas ao vivo terão 10 pontos. Cada LIVE valerá 2.5 pontos.  

3) Final Exam: A nossa prova final será no dia 28 de junho. Mais intruçõees serão dadas na 

LIVE 4, onde faremos uma revisão para o exame final. Ela valerá 100 pontos.  

 

A média para aprovação no curso, Hu 102 (Inglês 1) é 60. A Composição da média final 

ficará desta forma:  

Homework (90 pontos) + Lives (10) + Final Exam (100) dividido por 2 = Média Final 

HW+LIVES+FE = Média Final. Exemplo: 90+10+100/2 =100 média final (10) 
               2 
 

VIII – TAREFAS DISCENTES 

Além das avaliações, outras tarefas dos alunos são: 

1. Assistir as aulas gravadas e ler os textos correspondentes. 

2. Memorizar o vocabulário apresentado para cada aula teórica; 

3. Interagir com o professor e demais alunos no fórum e nas aulas ao vivo. 
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