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Disciplina: Língua Inglesa Instrumental I Código: CIM036 
 

 

Natureza:  
(X) Obrigatória (  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  )... % EaD* 

CH semanal síncrona: 2h 
CH semanal assíncrona:  8h 
CH total semanal: 10h 
CH Total disciplina: 60h  

Padrão 

(PD): 60 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 
Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA 

Estudos básicos de língua, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar e escrever. Utilização e 
compreensão de frases e expressões cotidianas simples no tempo presente; apresentação; capacidade de elaborar 
perguntas simples sobre outras pessoas e responder a perguntas desta natureza. Vocabulário básico para 
compreensão de leitura.  

 

 
PROGRAMA 

Gramática: 
Verbo be; pronomes sujeitos; pronomes possessivos, artigos; demonstrativos, adjetivos; imperativos; let’s; presente e 
passado simples; futuro; perguntas; preposições de tempo e lugar; advérbios de frequência. 
 
Vocabulário: semana; números; países e nacionalidades; verbos frasais; advérbios de perguntas e frequência; rotina; 
vocabulário necessário para uma apresentação pessoal; vocabulário da área da Luteria. 
 
Pronúncia (aspectos fonéticos e fonológicos): vogais; consoantes; entonação; ligação entre palavras. 
 
Projeto “Musical Instruments” – este projeto tem como principal objetivo a descrição de um instrumento musical, em 
inglês, escolhido por cada aluno da turma. O trabalho será individual e deverá ser postado no moodle, em forma de 
apresentação em áudio ou vídeo. Este trabalho será a segunda avaliação da disciplina. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Propiciar competência comunicativa – linguística, sociolinguística, discursiva e estratégica - por meio de práticas 
de leitura e de produção oral e escrita de discursos/textos contextualizados.   

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

As seguintes habilidades serão desenvolvidas para que os alunos sejam capazes de entender e produzir 
discursos/textos orais e escritos ao término deste período letivo: 

 
1. Desenvolver estratégias de leitura 
2. Fazer apresentações pessoais 
3. Cumprimentar pessoas 
4. Fazer relatos breves 
5. Participar de uma conversa simples   
6. Fazer e responder perguntas simples 
7. Entender e descrever oralmente e por escrito atividades cotidianas 
8. Ler e compreender textos simples 
9. Ler e compreender textos sobre a área da Luteria 
10. Ler e escrever sobre instrumentos musicais 
 

 



 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
1) Distribuição da carga horária e disponibilização dos conteúdos: A oferta da disciplina será ofertada de 08/02 a 

27/03 de 2021. Terá, portanto, duração de 6 semanas, organizadas em módulos de 10 horas semanais de atividades 
remotas, distribuídas em 2h de aulas síncronas, às terças-feiras, das 10h às 12h e será realizada pela ferramenta 
Microsoft Teams e 8h de atividades assíncronas. As aulas serão gravadas para que os alunos que não puderem 
participar, possam assistir em outro horário. A disponibilização dos conteúdos, bem como a realização de todas as 
atividades, será pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UFPR Virtual (www.ufprvirtual.ufpr.br) mais 
especificamente a plataforma moodle, e também os recursos do office 365 (Teams, e-mail, entre outros). Serão 
elaborados guias didáticos para a organização dos conteúdos, disponibilização e orientações para a realização das 
atividades de produção oral e escrita dos produtos institucionais listados no programa. Serão disponibilizados 
conteúdos para aprofundamento teórico sobre os temas do programa, por meio de vídeos, áudios, links de sites para 
a prática online de aspectos gramaticais, textos, artigos, exercícios, etc., todos com o objetivo de dar suporte para 
prática discursiva, estratégica e linguística, conforme as necessidades dos alunos. 
2) Acompanhamento e comunicação: o acompanhamento da participação dos alunos nas atividades propostas será 

feito pelos postagem de tarefas pelos recursos do moodle, em arquivos de texto, áudio e vídeo e participação em fóruns 
de discussão. A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback disponíveis no moodle, além 
de e-mails e mensagens em grupo de whatsApp.  
3) Tutoria: o atendimento tutorial aos alunos será realizado conforme as demandas das atividades propostas, no próprio 

ambiente virtual de aprendizagem e também no horário reservado à disciplina para os momentos síncronos. Além disso, 
o retorno às atividades desenvolvidas por cada aluno será dado em até uma semana da postagem.  
4) Recursos e materiais didáticos: no ambiente virtual de aprendizagem (moodle e teams) serão disponibilizados 

conteúdos de apoio (exercícios com prática online de aspectos gramaticais da língua, vídeos, áudios, links, textos, 
exercícios, artigos) para estudo, aprofundamento ou esclarecimento de dúvidas de usos linguísticos, e realização de 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de conteúdos em língua inglesa e de produtos institucionais. Entre os 
materiais adotados estarão conteúdos próprios e desenvolvidos para uso em processos de aprendizagem a distância 
(práticas de usos da língua online) e recursos educacionais abertos (slideshare, link de sites especializados e de 
notícias, vídeos e artigos científicos).  
5) Frequência: o registro da frequência será determinado pela participação/entrega das atividades remotas, e será 

feito pela conferência dos relatórios do moodle (identificado pelo acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados), 
postagem da realização das atividades orais e escritas propostas, e ferramentas de feedback disponíveis. Será feito, 
também, um controle em relação ao cumprimento dos prazos de realização de cada atividade, sendo que cada uma 
será corrigida e pontuada, e as notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas do 
moodle. 
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Serão realizadas avaliações processuais ao longo dos módulos, distribuídas da seguinte forma: 
Módulos 1, 2 e 3: avaliação composta por exercícios de vocabulário e gramática no contexto dos temas trabalhados, e 
interpretação de textos. Será cobrada a correção linguística: gramática, ortografia, adequação de discurso escrito. Na 
primeira semana a atividade avaliativa terá valor 10, e nas 2 semanas seguintes, 45 pontos, totalizando 100 pontos. 
Módulos 4, 5 e 6: apresentação escrita e oral de um instrumento musical escolhido pelo estudante. Serão cobrados 
diferentes aspectos de competência linguístico-comunicativa: estrutura, coesão, coerência, interação e pronúncia – 
valor 100, divididos em 3 etapas de elaboração – primeira versão (rascunho) – 10 pontos; versão escrita – 45 pontos e 
versão em vídeo – 45 pontos. 
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Professora responsável pela elaboração do Plano de Ensino: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 
Coordenadora do curso de Secretariado: Prof. Juarez Bergmann Filho. 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
 
 

 

Setor: SEPT Disciplina: Língua Inglesa Instrumental I 

Professora: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 

 

 

MÓDULO 

 

SEMANA 
MATÉRIA LECIONADA/CONTEÚDOS 

VALOR 
ATIVIDADE 

AVALIATIVA 

1 08 a 13/02 Apresentação da disciplina: plano de ensino, 
materiais de aula, atividades, avaliação.  
Forum de ambientação. 

 
10 

2 22 a 27/02 Interpretação de textos e exercícios de gramática 45 

3 01 a 06/03 Interpretação de textos e exercícios de gramática 45 

4 08 a 13/03 Elaboração de apresentação de um instrumento 
escolhido – first draft 

10 

5 15 a 20/03 Apresentação – script and presentation (writing) 45 

6 22 a 27/03 Apresentação – video presentation 45 

 29/3 a 1/4 Exame final  

 

 

 
 
 
 
 
 


