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Disciplina: Língua Inglesa Complementar li
Natureza: ( ) obrigatória ( x ) optativa
Pré-reguisito: não tem
Modalidade: ( x) Presencial
( ) EaD
C.H. Semestral Total: 60
PD: 60
LB: 00
CP: 00
C.H. Semanal: 04

ES: 00

I Semestral ( x) Anual (
I Co-requisito: não tem

I CódiQo:

HE 889
) Modular ( )

( ) 20% EaD

OR: 00

EMENTA
Prática de leitura, recepção e produção oral básica/pré-intermediária.
PROGRAMA
Prática e uso linguistico baseado em textos orais e escritos autênticos e em situações específicas.
Desenvolvimento de competência linguística baseado nos seguintes pontos: tempos verbais
(presente, passado e futuro), expressões coloquiais, preposições, marcadores discursivos, etc.
Prática fonético-fonológica da língua inglesa.

OBJETIVO GERAL
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de desempenhar competências linguísticas interativas
(oral e escrita) em nível pré-intermediário.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a leitura e escrita em nível básico a partir a leitura dos diferentes gêneros textuais (simplified
readers, notícias de jornal e artigos de revista)
Comunicar-se oralmente com competência básica em situações como: debates, diálogos, descrições, etc.
Praticar e desenvolver a compreensão oral em nível básico a partir de trechos de filmes,

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
- Exposição de diferentes estratégias de leitura e prática no seu emprego.
- Apresentação de textos para leitura, análise e compreensão através de exercícios.
- Reorganização de informações veiculadas em textos, em formas extralinguísticas de apresentação.
- Aulas expositivo-dialogadas, leitura

intensiva e extensiva com exposição oral e escrita, pesquisas

individuais ou em grupo em fontes diversas.
- Utilização dos seguintes recursos: quadro de giz, aparelho de som, data-show, monitor, textos
impressos ou digitalizados e disponibilizados em blog da turma.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
1. Uma prova escrita por bimestre com peso 50 (leitura e compreensão de texto, prática de escrita e
use of English)

Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas

2. Atividades de produção oral (peso 20)
3. Leitura e interpretação de um livro literário simplificado. (20)
3. Atividades formativas durante as aulas (produção escrita, compreensão oral) (peso 1O)
4. Nota mínima para aprovação: Média 70 sem exame final, e 50 com exame final
5.Limite máximo de faltas: 25%, ou seja , 15 faltas
O sistema de aprovação levará em consideração a soma das notas obtidas pelo aluno em todos os
trabalhos realizados, dividida pelo número de trabalhos feitos (peso máximo de 40 pontos) somada às
notas obtidas nas provas (dividida por 2, pois serão duas provas) (peso máximo de 60 pontos), totalizando
o máximo de 100 pontos.
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