
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

1. Curso: LICENCIATURA EM LETRAS: LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 2. Código: 111 
 

2. Modalidade(s):            Bacharelado (     )            Profissional (     )            Licenciatura ( X )            Tecnólogo (     ) 
 

3. Currículo (Ano/Semestre): Quarto Semestre 
 

4. Turnos:                          Diurno (     )                      Vespertino (    )                                                         Noturno ( X ) 
 

5. Unidade Acadêmica: INSTITUTO UFC VIRTUAL 
 

6. Departamento: DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS 
 

7. Código PROGRAD: RM507 
 

8. Nome da Disciplina: MORFOSSINTAXE DA LÍNGUA INGLESA I 
 

9. Pré-Requisito(s): LLÍÍNNGGUUAA  IINNGGLLEESSAA  IIIIII--BB::  CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  EE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  EESSCCRRIITTAA - Código:  RRMM550077 
 

10. Carga Horária/Número de créditos: 64/04 
 

11. Duração em semanas: 1144  sseemmaannaass 
 

12. Divisão da Carga Horária:              Carga Horaria Virtual::  4488hh                Carga horária Presencial: 1166hh 
 

13. Caráter de Oferta da Disciplina:   Obrigatória ( XX )                                  Optativa (    ) 
 

14. Regime da Disciplina:                     Anual    (    )                                          Semestral ( XX  ) 
 

15. Justificativa: 
O professor de língua estrangeira precisa se comunicar de forma adequada, utilizando enunciados gramaticalmente 
corretos, uma vez que o professor, muitas vezes, representa um modelo a ser seguido pelo aluno. Portanto, é fundamental 
que o professor de língua estrangeira, desenvolva sua competência gramatical de forma satisfatória. Por objetivar o 
estudo da gramática e do enunciado, com foco nas estrutua dos sintagmas nominais e verbais da língua inglesa, a 
disciplina de Morfosssintaxe da Língua Inglesa I contribui com o desenvolvimento da competência gramatical do futuro 
professor de língua inglesa, além de motivá-lo a refletir sobre a língua inglesa, fazendo-o entender e tornando-o apto a 
explicar melhor os assuntos relacionados à gramática da língua inglesa. 

 

16. Ementa: 
Estudo da gramática e do enunciado, com foco na estrutura dos sintagmas nominais e verbais da língua inglesa. 

 

17. Unidades e Assuntos das Aulas Teóricas Semana Nº de h/a 

AULA 1: Sintagma nominal 
Introdução à disciplina. Conceituação de sintagma nominal. Estudo e diferenciação de sintagma 
nominal do tipo 1 (composto por determinando e substantivo) e do tipo 2 (determinante, pré-
determinante e substantivo). Estudo do sintagma nominal composto por substantivo e pós-
modificadores.  

(*) 08h 

AULA 2: O sistema verbal I 
Definição e identificação de sintagmas verbais. Estudo da classificação verbal em relação ao 
complemento (verbos de ligação, transitivos e intransitivos) e ao padrão flexional (verbos 
regulares e irregulares).  

(*) 08h 

AULA 3: O sistema verbal II 
Definição e estudo de tempo verbal, aspecto verbal e modo verbal. Estudo das formas de 
utilização de frases com “wish”.  

(*) 08h 

AULA 4: Formas e usos dos tempos verbais em inglês 
Estudo das formas e uso do presente simples, presente contínuo, passado simples, passado 
contínuo, presente perfeito e presente perfeito contínuo. 

(*) 08h 



AULA 5: Formas e usos dos tempos verbais em inglês (continuação) 
Estudo das formas e uso do passado perfeito, passado perfeito contínuo, futuro (com will e 
going to), futuro prefeito e futuro perfeito contínuo. 

(*) 08h 

AULA 6: O sistema verbal III 
Estudo das vozes do verbo. Diferenciação entre voz ativa e voz passiva. Estudo das estruturas de 
voz passiva. Estudo das formas de conversão de frases na voz ativa para voz passiva e vice-versa.  

(*) 08h 

Número de horas de atividades teóricas 48h 

(*) Por ser disponibilizada em ambiente virtual de aprendizagem, as aulas teóricas têm duração em horas, mas não em 
semanas, uma vez que o aluno pode acessar a aulas e realizar as tarefas em horários e com a frequência que desejar e/ou 
puder.   

18. Unidades e Assuntos das Aulas Práticas Semana Nº de h/a 

Encontro Presencial 1: Práticas de identificação e utilização de sintagmas nominais (**) 04h 

Encontro Presencial 2: Práticas de identificação e utilização dos sintagmas verbais (**) 04h 

Encontro Presencial 3: Prática de identificação e utilização dos tempos verbais (**) 04h 

Encontro Presencial 4: Prática de identificação e utilização das vozes do verbo (**) 04h 

Número de horas de atividades práticas 16h 

(**) As datas dos encontros presenciais variam de semestre para semestre de acordo com o calendário geral da UFC-UAB e 
também em virtude dos feriados nos pólos. 

19. Bibliografia Básica 

BAUER, L. English word-formation. Cambridge: CUP, 1993. 
BLAND, S. K. Intermediate Grammar-from form to meaning and use. New York,Oxford Univ.Press, 1996. 
LOCK, G. Functional English grammar: an introduction for second language teachers. Cambridge: CUP, 1996. 
Material online disponível na plataforma Solar do Instituto UFC Virtual – http://www.solar.virtual.ufc.br/ 

 

20. Bibliografia Complementar 

McINTYRE, A. English morphology. Proseminar Introduction to synchronic linguistics, Sommersemester 2000. 
QUIRK, R. et al. A comprehensive grammar of the English language. New York : Longman, 1985. 
SWAN, M. Practical English Usage. 2a. edição. Oxford. Oxford University Press.1996. 
WEAVER, C. Teaching Grammar in Context. Portsmouth, Boynton/Cook Publishers, 1996. 

 

21. Avaliação da Aprendizagem 

 Freqüência às aulas (75%) 

 Atividades de portfólio e fórum: 40 % da notas 

 Avaliação presencial: 60% da nota 
 

22. Observações: 

 
 

 

23.  Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso: 

Nº da ata da Reunião: 05/2012 Data de Aprovação: 06/06/2012 

 
____________________________________________ 

Coordenador(a) de curso 
(Assinatura e Carimbo) 

 

24. Aprovação do Colegiado Departamental: 

Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____ 

 
____________________________________________ 

Chefe(a) do Departamento 
(Assinatura e Carimbo) 

 

http://www.solar.virtual.ufc.br/


 

25. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus: 

Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____ 

 
____________________________________________ 

Diretor(a) 
(Assinatura e Carimbo) 

 
26. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino: 

Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____ 

 
______________________________________________ 

Presidente (a) do Conselho 
(Assinatura e Carimbo) 

 

 


