
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO: PREPARATÓRIO PARA O TOEFL 
 

 Período de inscrições do exame de nível (pré-requisito para ingresso na turma): de 30 

de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. 

 

 Valor da inscrição no exame de nível R$ 20,00 

 

 A prova será realizada no dia 08 de fevereiro de 2023 das 09h às 12h. 

Valores da matrícula: https://cl.letras.ufg.br/p/13726-investimento 

Período de matrícula: de 16 de fevereiro a 16 de março de 2023 

Data de início: 10 de março de 2023 

Data de término: 7 de julho de 2023. 

Dia e horário das aulas: sexta-feira das 13:30 às 17:10. 

Idade mínima para ingressar nos cursos do Centro de Línguas: 15 anos completos no ato da 
Matrícula. 

Turma: presencial 

Carga horária: 
60 horas 

Nº vagas: 
30 

Ano/Semestre: 
2023/01 

 

QUEM PODE SE INSCREVER NA TURMA: aprovados (as) no exame de nível específico 

para ingresso na turma preparatório para o TOEFL (mais informações no regulamento do 

exame de nível). 

 

EMENTA:  Desenvolvimento das habilidades lingüística e comunicativa em língua inglesa, 

com vistas à preparação ao exame do TOEFL. 

 

I - OBJETIVO GERAL: Desenvolver a capacidade de compreender e de usar a Língua 

Inglesa assim como ela é usada no contexto norte-americano, como por exemplo, para o 

ingresso em universidades. 

 

II - OBJETIVO ESPECÍFICO: Desenvolver as habilidades de leitura, escrita, compreensão 

oral e fala através do uso de atividades que focam e simulam as questões do TOEFL. 

 

https://cl.letras.ufg.br/p/13726-investimento


                                                                                                                  

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Leitura e compreensão de textos; introdução às estratégias de leitura. 

2. Produção de ensaios diversos para a prática da escrita. 

3. Atividades de compreensão oral e fala. 

 

IV - METODOLOGIA: 

      1.  Atividades individuais e em grupo. 

      2.  Aulas expositivas. 

      

V - AVALIAÇÃO: 

     1.  Testes simulados. 

     2.  Produção de textos. 

     3.  Presença e participação nas aulas. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. Longman Preparation Course for the TOEFL iBT® 2nd Edition  

2. TOEFL iBT. New York: Barron´s Educational Series, 2006. 2007 (12th edition) 

3. OXFORD ESCOLAR para Estudantes Brasileiros de Inglês. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

      1.   MURPHY, R. Basic grammar in use. Cambridge: C.U.P., 1996. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Profa. Dra. Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado 

Coordenadora do Centro de Línguas FL/ UFG 

 


