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

PLANO DE ENSINO
Ficha N.Q 2

Disciplina: Língua Inglesa Complementar IV
I Códiqo: HE891
I Turmas: A
Natureza:
(X) semestral
( ) anual
aulas teóricas: 00
aulas práticas: 04
Carga horária:
estágio: não
Total: 60
Créditos: 02
EMENTA
Prática de recepção e produção oral intermediária.
OBJETIVOS:
• Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de desempenhar competências linguísticas interativas (oral e
escrita) em nível básico.
PROGRAMA:
• Prática e uso linguístico baseado em textos orais e escritos autênticos, e em situações específicas .
• Atividades do livro New Cutting Edge (unidades 13-15)
• Desenvolvimento de competência lingüística dos seguintes pontos:
o Question words
o Future intentions
o Suggestions and offers
o Planning a weekend away and talking about the weather
o Might and will
o Talking about jobs and careers I applying for a course
o Present perfect- time phrases and the simple past
o Prepositions of movement
o have to I don't have to, can and can 't
o following directions
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
• Aulas expositivas/d ialogadas (debates)
• Leitura extensiva e intensiva com exposição oral e escrita (individual e em grupo) de simplified readers .
• Pesquisas individuais e em grupo em fontes diversas (internet, revistas acadêmicas/periódicos , livros , etc.) com
apresentação oral e/ou escrita.
• Exercícios práticos em sala de aula (e fora)
• Atividades do material didático New CuttinÇJ EdÇJe (livro de exercícios) .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
1. Avaliação formativa durante as au las, com produção escrita e ora l (pequenos resumos de livros ,
apresentações curtas de enredo dos simplified readers , etc.),
2. Três provas escritas (uma ao final de cada unidade).
BIBLIOGRAFIA (Obrigatória)
• New Cutting Edge (Eiementary, students' book e workbook) ; Editora Longman .
• Material extra, de interesse e necessidade, pesquisado em revistas, livros e na Internet providenciado pelo
aluno e pelo professor.
• + KIT Básico:
1. Dicionário Inglês-Português e Português-Inglês (atual izado).
2. Dicionário do tipo 'Thesaurus'.
3. Gramática da Língua Inglesa (Sugestão: MURPHY, Raymond . Essential Grammar in Use .
Cambridqe: CUP, 1997).
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EMENTA
Prática de recepção e produção oral intermediária.

•
•
•

PROGRAMA
Prática e uso linguístico baseado em textos orais e escritos autênticos, e em situações específicas .
Atividades do livro New Cutting Edge (unidades 12-15)
Desenvolvimento de competência lingüística dos seguintes pontos:
o Question words
o Future intentions
o Suggestions and offers
o lnfinitive of purpose
o Planning a weekend away and talking about the weather
o Might and will
o Talking about jobs and careers I applying for a course
o Present perfect- time phrases and the simple past
o Prepositions of movement
o have to I don't have to, can and can't
following directions
o

•

OBJETIVO GERAL
Desempenhar competências linguísticas interativas (oral e escrita) em nível intermediário .
OBJETIVO ESPECÍFICO

•
•
•
•

Promover a familiarização com diferentes gêneros textuais autênticos
Reconhecer a diferença entre a linguagem escrita e a linguagem oral
Oportunizar a prática da escrita de resumos e relatos de experiência
Capacitar o aluno para apresentação de seminários

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 Cutting Edge.
Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, aparelho de som, data-show, monitor, textos
impressos ou digitalizados.
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FORMAS DE AVALIAÇAO
Duas provas escritas bimestrais (peso 50): leitura e compreensão de texto, vocabulário e estruturas
gramaticais
Duas provas orais bimestrais (peso 25): apresentação de readers ou temas a serem escolhidos
Avaliação formativa durante as aulas (25): produção escrita (pequenos resumos, relatos de
experiência, etc)

Nota mínima para aprovação: Média 70 sem exame final , e 50 com exame final.
Limite máximo de faltas: 25%, ou seja, 15 faltas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CUNNINGHAM, Sarah ; MOOR; Peter, EALES , Frances, New Cutting Edge Elementary.
Essex: Longman, 2005.
MUNHOZ, Rosangela.lnglês Instrumental- Estratégias de leitura Módulo I. São Paulo:
Textonovo, 2000.
SOUZA, Adriane Grade Fiori; ABSY, Conceição A. ; COSTA, Gisele Cilli; MELLO, Leonilde
Favoreto . Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo:DISAL,
2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GAIRNS, Ruth; REDMAN,Stuart. Oxford Word Skills- lntermediate. Oxford : Oxford, 2008 .
MURPHY, Ra mond. Essential Grammar in Use. Cambridge: CUP , 1997.
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Conforme Resolução 15/1 0-CEPE: PD- Padrão
Orientada

LB - Laboratório
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