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PLANO DE ENSINO

Ficha Nº 2 (parte variável)
Disciplina: Conversação Básica em Língua Inglesa
Natureza:
( ) anual
Carga horária:
aulas teóricas: 15
estágio: .... .. .. ..... ....
Total: 45
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: não tem

I Código: HE 398

I Turma: B
(X) semestral
aulas práticas: 30
Créditos: 02

EMENTA: Prática intensiva de expressão oral básica, focalizando aspectos de natureza
sociolingüística, estratégica, discursiva e gramatical na fala em língua inglesa.
OBJETIVO: Ao final do semestre, os alunos deverão ser capazes de manter um diálogo em
inglês, em nível básico, a respeito de estilos de vida, opiniões e atitudes de pessoas de pelo menos
1O países diferentes.
PROGRAMA: : Prática intensiva de expressão oral , nível básico, em língua inglesa através de
discussões formais e aprofundadas de tópicos selecionados, a respeito dos seguintes temas e
outros sugeridos pelos alunos da disciplina:
Vida familiar, gestos e costumes, a linguagem corporal em diferentes países, a linguagem das
roupas, diferentes cerimônias de casamento, boas maneiras à mesa, como dar presentes em
diferentes situações, feriados e festivais, identidade e valores culturais em diferentes países.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Este programa prevê uma série de 13 sessões de comunicação básica, que terão a apresentação
do tema proposto para a aula através de um texto, destacando os itens gramaticais necessários
para cada tema e também de vocabulários necessários para o tema. Para a motivação, também
serão utilizados filmes e hand-outs da professora e também apresentação com o uso de mídia
visual. Exercícios de listening-comprehension também serão utilizados para a apresentação dos
temas propostos.
Na parte final de cada aula, haverá discussão do tema da sessão, liderada pela professora da
disciplina, e com a participação de todos os alunos da turma.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
A presença e participação nas aulas valerá 20% de cada uma das avaliações bimestrais.
Em 02 sessões haverá uma avaliação oral dos alunos, a respeito dos temas trabalhados no
bimestre valendo 40% da nota e também uma avaliação através de teste de listening comprehension( outros 40% da nota).
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
CARTER, Ronald. Explorinq Spoken Enqlish. CUP . 2000
COLLIE, Joanne & SLATER, Stephen. Speakinq 1 and 2. CUP. 1991.
GREENALL. Simon. People like us. Macmillan . 2007
IGREJA, José Roberto A. How do you say in English? DISAL. 2006
McCARTHY, Michael & O'DELL, Felicity. English Vocabulary in Use. CUP. 2001
MURPHY, Raymond . Grammar in Use: intermediate. 2000 .
TOMALI , Barry & STEMPLESKI, Susan. Cultural Awareness.Oxford. 1993.
Validade: 1° Semestre
Professor:Eva Cristina R.Avelar DaiMolin
Coordenador da Área: Márcia Helena Boechat
Chefe do Departamento:Terumi Koto B. Villalba
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FICHA N2 2 (variável)
Disciplina: Conversação Básica em Língua Inglesa
I Código: HE398
I Semestral ( X ) Anual ( ) Modular ( )
Natureza: ( ) obrigatória ( X) optativa
I Co-requisito:
Pré-requisito: não tem
( ) 20% EaD
Modalidade: ( X ) Presencial ( ) EaD
C.H. Semestral Total: 45 horas

PD:45

C.H. Semanal: 3 horas

EMENTA

Prática intensiva de expressão oral básica, focalizando aspectos de natureza sociolingüística,
estratégica, discursiva e gramatical na fala em Língua Inglesa.
PROGRAMA

Exposicão extensiva a textos gravados em arquivos de áudio para subsidiar a prática de
produção de fala concatenada em nível básico.
Prática intensiva de compreensão e produção oral de fala concatenada na língua alvo, em nível
básico, através de textos informativos, relatos de notícias e entrevistas gravados em arquivos
de áudio.
OBJETIVO GERAL

Ao término da disciplina, os alunos deverão demonstrar habilidade de compreender e produzir
fala na Língua Inglesa em nível básico.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Compreender, expressar informações em textos curtos e interagir em transações orais de forma coerente
em nível básico.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

•

Relato de dois textos informativos ---+ 60% da nota final

•

Atividade de fala semi-espontânea acerca de um tópico ---+ 40% da nota final

•
•

Nota mínima para aprovação: Média 70 (sem exame final), e 50 (com exame final).
Limite máximo de faltas: 25% (11 horas).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

www.cdlpon/ine. org
www. bbc. co. u k/worldservice/leamingenglish
Col/íns COBUILD English Dictionary ou outro dicionário monolíngue.

-

l ...JFPR.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

www.eslpod.com
www. voanews.com
Radio Canada lnternationa/- www.rcinet.ca/english
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Chefe de Departamento: Luiz Maximililiano Santin Gardenal Assinatura: .,·of

