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Disciplina: Língua Espanhola IV Código: ST044 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
Oferta: ERE 2 
02/11 A 18/12 

Pré-requisito: 

Língua Esp. III 
Co-requisito:  

Modalidade: (X) Presencial     (  )  

Totalmente EaD    ().............. % EaD* 

CH Total: 60 h 

CH semanal: 

04h  

Padrão 

(PD):  

Laboratório 

(LB):  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
Prática efetiva da comunicação escrita. Desenvolvimento do desempenho linguístico através da 
pratica contextualizada de comunicações internas e externas. Compreensão e interpretação de 
informações de gênero comercial – tanto no âmbito oral como escrito. Domínio do léxico geral e 
específico em questões empresarias para a elaboração de diversos tipos de correspondências 
comerciais. Desenvolvimento de estratégias para planejar e executar comunicações internas e 
em diversas situações laborais e sociais.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
a) Crenças e estereótipos; 

Vocabulário: preconceitos e discriminações; 
Presente do Subjuntivo; 
Revisão: acentuação. 
 

b) Cuidados com a saúde; 
Vocabulário: campanhas preventivas sobre a saúde; 
Imperativo; 
Revisão: os heterotônicos. 
 

c) Erros e acertos na sociedade; 
Vocabulário: normas de comportamento, 
Construções com valor de imperativo; 
Verbos no imperativo + pronomes átonos.  
 

d) Questões ambientais; 
Vocabulário: o meio ambiente; 
Expressões condicionais: revisão; 
Gênero jornalístico. 

OBJETIVO GERAL 
Proporcionar ao aluno contato com o registro oral e escrito em língua espanhola, contextualizando 
as questões abordadas.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Desenvolver estruturas no subjuntivo e no imperativo, contextualizando situações cotidianas; 
- Levar o aluno a analisar publicidades, observando suas estruturas, tipos de linguagem e 
imagens, para posteriormente criar uma publicidade referente aos cuidados com a saúde; 
- Reconhecer comportamentos sociais e características culturais dos países hispânicos, fazendo 
paralelos com as práticas brasileiras; 
- Debater sobre tipos de preconceitos e discriminações, realizando, ao final do curso, uma 
campanha de conscientização.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As atividades acontecerão de forma síncrona (7 encontros obrigatórios) e assíncrona pelo AVA 
UFPR Virtual, através de vídeos, leituras e exercícios. Será utilizada a ferramenta Duolingo. 
Poderão ser agendados horários de conversação serão com o(a) monitor(a). A frequência será 

 



monitorada pela realização de exercícios e assistências às aulas síncronas, bem como 
atividades realizadas caso não seja possível assistir às aulas sincronamente.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
1. Exercícios UFPR Virtual: 25 
2. Atividades Duolingo: 20 
3. Avaliação oral: 25 
4. Avaliação escrita: 30 
Total:  100 pontos 
 

As atividades devem ser enviadas na data estipulada, para a contabilização da nota 
acordada. Caso sejam entregues após essa data, será considerada a METADE da nota) 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008.  
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 1999.  
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madri: Gredos, 1983.  
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: SGEL, 2007.  
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español. 
Madri: SGEL, 2008.  
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