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

PLANO DE ENSINO
Ficha N~ 2 (parte variável)

Disciplina: Conversação Avançada em Língua Inglesa
Natureza:
( ) anual
aulas teóricas: 30
estágio: .. ............. ..
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: não tem

I Código: HE 289

Carga horária:

Total : 60

I Turma : A

(X) semestral
aulas práticas: 30
Créditos: 03

Objetivo: ao final da disciplina, os alunos deverão demonstrar habilidade de compreender e se expressar
oralmente na Línqua lnqlesa em nível avançado.
EMENTA
Prática intensiva de expressão oral avançada , focalizando aspectos de natureza sociolinguística ,
estratéqica, discursiva e qramatical relevantes à fala em Língua Inglesa

•

PROGRAMA E PROCEDIMENTOS DIDATICOS
.Exposição intensiva para recepção de linguagem oral através de vídeos and podcasts selecionados
e discussão (produção oral) do conteúdo neles propostos.

•

Conduzir discussões a partir do conteúdo de palestras disponibilizadas em vídeos e interagir com
integrantes da turma a fim de propiciar uma ampla participação/contribuição de todos.

•

Utilizar estratégias de auto-monitoramento para controle de incorreções linguísticas.

•
•
•
•
•

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Apresentação oral seguida de discussão de um tópico não-acadêmico [40%]
Apresentação oral seguida de uma discussão de um tópico acadêmico [40 %]
Participação em interações orais com integrantes da turma (em tarefas em grupos menores e
maiores)- [20%]
Nota mínima para aprovação: Média 70 (sem exame final), e 50 (com exame final).
Limite máximo de faltas: 25% de 45 horas

BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Common European Framework of Referencefor Languages: Learning, teaching, assessment- Structured
overview of ali CEFR scale s http :(/www.co e.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key ref erence/
Overview CEFRscales EN .pdf
TED Talks: ldeas worth spreading

www.ted.com

Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus (online) http :/ /dictionary.cambridge.org/u s/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
The National Public Radio www.npr. org
BBC www.bbc.co. uk

Validade: 2° Semestre

Ano : 2013

Professora: Vera Lucia Posnik Roloff
Coordenadora da Área: Regina C. Halu
Chefe do De artamento: Luiz M. S. Gardenal

Assinatura:

