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PLANO DE ENSINO
Ficha Nº 2 (parte variável)
DisciQ(ina: Língua Inglesa Oral 11
I Código: HE279
I Turma: 8
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária: aulas teóricas: 30
aulas práticas: 30
estágio: .................
Total: 60
Créditos: 03
Pré-requisito: HE278 - Língua Inglesa Oral I
Co-requisito: ..............................................................................................................
OBJETIVO: Realizar interações na língua inglesa a nível intermediário. Compreensão e
produção da fala concatenada a nível intermediário. Reconhecimento e produção da
fonologia e sintaxe de língua inglesa a nível intermediário.
EMENTA
1. Fonologia da língua inglesa a nível pré-intermediário: Unidades segmentais e suprasegmentais.
2. As Estruturas morfológicas a nível pré-intermediário.
3. A sintaxe da língua inglesa a nível pré-intermediário.
4. Prática intensiva de expressão oral de interações formais e informais a nível préintermediário.
5. Prática intensiva de expressão oral a nível pré-intermediário
PROGRAMA:
• Transcrição fonética
• Vogais, consoantes e ditongos
• Sílabas
• Stress
• Connected speech
• Podcasts e sites da Internet
• Discussão de temas da atualidade
PROCEDIMENTOS DI DA TICOS:
Prática intensiva de compreensão e produção oral da fala concatenada a nível
intermediário. Aprimoramento da percepção dos sons do inglês e da fluência na
produção. Introdução à transcrição fonética.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
• Duas transcrições fonéticas: 10% da nota final
• Duas apresentações: 30% da nota final
• Dois exames envolvendo compreensão oral (25%) e produção oral (35%),
correspondendo a 60% da nota final. O exame de produção oral será feito com
uma banca de dois professores da Área de Inglês, que avaliarão aspectos de
compreensão, de pronúncia, de sintaxe e morfologia, de vocabulário e fluência.
Limite máximo de faltas: 25%, ou seja, 15 faltas (cerca de 7 aulas geminadas).

BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Brown, Steven & Smith, Oorolyn. Active Listening. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007.
Gilbert, Judy. Clear Speech. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
McCarthy, Michael. Touchstone OVO- Cambridge.
Cambridge, Longman, Oxford Oictionary

Podcasts e sites da Internet.
Validade: 1o Semestre
Professora: Alessandra Coutinho Fernandes
Coordenadora da Área: Clarissa Jordão
Chefe do Departamento: Lucia Sgobaro Zanetti
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