UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

PLANO DE ENSINO
Ficha Nº 2 (parte variável)
Disciplina: Tópicos para Debates em Língua Inglesa
Natureza:
( ) anual
Carga horária: aulas teóricas: 15
estágio: ... .. .... .. .. .. ..
Total: 45
Pré-requisito:
Co-regu isito:

I Código: HE 288

I Turma : A

(X) semestral
aulas práticas: 30
Créditos: 02

OBJETIVO: prática intensiva das habilidades de recepção e produção de linguagem oral
através da prática de discussões aprofundadas (em grupos) de temas selecionados.
EMENTA
Prática intensiva de expressão oral avançada em língua inglesa através de discussões
formais e aprofundadas de tópicos selecionados, realizadas em grupos.
PROGRAMA: Atividades de discussão oral de tópicos em grupos e através do formato de
debate formal visando o aprimoramento linguístico das habilidades de recepção e
Q_rodução oral dos participantes em nível avançado.

I PROCEDIMENTOS DIDATICOS: discussões em grupos e debates formais
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: será avaliada a proficiência linguística dos alunos
através de (1) uma discussão de um tema pela turma dividida em dois grupos (40% da
nota final) e (2) um debate formal acerca de um tema escolhido e preparado/estudado
pela turma a qual será dividida em dois grupos (60% da nota final) .
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
•
Teaching debate to ESL students: a six-unit class. The Internet TESL Journal, Vol.
XI , no. 2, February 2005. Disponível em http:liteslj.org
•
TEDTalks. TED Conferences, LCC. Disponível em: http://www.ted .com/.
•
Co/lins COBUILD English Dictionary.
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FICHA N2 2 (variável)
Disciplina: Tópicos para Debates em
Natureza: ( ) obrigatória ( x ) optativa
Pré-requisito: não tem
Modalidade: ( x ) Presencial
( ) EaD

Língua Inglesa

C. H. Semestral Total: 45

C.H. Semanal : 03

PD : 45

I Semestral ( x

I Código: HE288
) Anual (

I Co-requisito: não tem

(

) Modular (

)

) 20% EaD

EMENTA (Unidades Didáticas)

Prática intensiva de expressão oral avançada em língua inglesa através de discussões
formais e aprofundadas de tópicos selecionados, realizadas em grupos ..
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
Discussão oral de tópicos voltados ao ensino-aprendizagem de língua inglesa no Brasil, dentre os quais
estão inglês como língua internacional , uso de tecnologias para o ensino de inglês, o papel das redes
sociais no ensino de inglês, o impacto das novas tecnologias na linguagem, concepções de ensinoaprendizé!gem de línguas adicionais.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver a proficiência linguística.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desenvolver a prática oral e refinar pronúncia, entonação, gramática e vocabulário.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS
As aulas enfocarão essencialmente as dificuldades individuais de cada aluno no grupo e serão
conduzidas na forma de debates, seminários, apresentações.
FORMAS DE AVALIAÇAO
Duas apresentações orais individuais formais (60%) , bem como através de fichas de auto-avaliação e
avaliação dos colegas (40%) .
BIBLIOGRAFIA BASICA (3 títulos)
BIGELOW, B. & PETERSON, P. Rethinking
world. Wisconsin : Rethinking Schools, 2002.

Globalization: teaching

MURPHY, R. English Grammar In Use. Cambridge: CUP, 2009.
http://www. bbc.co. uk/news/magazine-19670686
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)
http://www.music.indiana.edu/music_resources/genres.html
http://www.filmsite.org/filmh .html
http://film-viewing .freehomepage .com
Outros textos conforme as necessidades da turma serão desi
2° semestre de 2012
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