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( ) 20% EaD
C.H. Semestral Total: 120 horas
PD: 120 LB:OO CP: 00 ES:OO OR: 00
C.H. Semanal: 4 horas

•

EMENTA
Prática em compreensão geral de textos gerais e específicos.
Prática em identificação de núcleos informacionais em textos gerais e específicos.
Prática em compreensão detalhadas de textos.
Prática de Inglês Oral e Escrita I (estruturas básicas).
PROGRAMA
Unidades do livro Basic Survival com vocabulário e estruturas específicas da área
Gêneros textuais e tipologia textual
Estratégias de leitura
Análise textual para compreensão de construções de sentidos diversas

•

OBJETIVO GERAL
Compreender informações de textos em inglês, específicos da área do Turismo

1.
2.
3.
4.

•
•
•

OBJETIVO ESPECÍFICO

•

•

..

Preencher fichas e formulários da área .
Redigir correspondência para hotéis, empresas aéreas e de turismo, clientes, etc .
Comunicar-se oralmente com competência básica em situações comuns na área de
turismo: fazendo reservas de acomodação e veículos, adquirindo e vendendo
passagens, negociando condições de pagamento, alimentação, compras, etc.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, leitura extensiva e
extensiva com exposição oral e escrita, pesquisas individuais ou em grupo em fontes diversas
(internet, revistas acadêmicas/ periódicos, etc) e atividades do livro de exercício do material
didático proposto.
Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, aparelho de som, data-show, monitor,
textos impressos ou digitalizados.
FORMAS DE AVALIAÇAO
Serão realizadas quatro provas escritas com peso 100 (pelo menos uma por bimestre, em sala
de aula) e atividades diversas para avaliação.
Nota mínima para aprovação: Média 70 sem exame final, e 50 com exame final.
Limite máximo de faltas: 25%, ou seja, 15 faltas
BIBLIOGRAFIA BASICA
MURPHY, Raymond. Basic Grammar in Use. Cambridge University Press, 1993.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

REVEL L, Rod & STOTT, Trish . Highly recommended - English for the hotel and catering
industry. Oxford University Press, 1995.
STOTT, Trish & BUCKINGHAM, Angela. At your service. English for the Travei and Tourist
lndustry. Oxford : Oxford Un iversity Press,
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