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EMENTA (Unidade Didática) 
Prática da comunicação escrita.  
- Desenvolvimento do desempenho linguístico através da prática contextualizada de comunicações internas e 
externas em nível corporativo.  
- Compreensão e interpretação de informações de gênero comercial – tanto do âmbito oral como escrito.  
-Domínio do léxico geral e especifico em questões empresariais 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. , ata, memorando, etc. 
-Desempenho da língua espanhola em nível avançado. 
 

 

PROGRAMA 
-Consolidar o conhecimento com revisão dos tópicos gramaticais estudados em Língua Espanhola IV.  -
Consolidar a compreensão e como utilizar o Presente do Modo Subjuntivo regular e irregular, para 
expressar opinião; acreditar; pensar. 
-Conhecer expressões idiomáticas. Aprender “Falsos Amigos” ou hétero -semânticos. 
-Novos tópicos gramaticais expressar finalidade, expressar conselhos, orações temporais, utilizar verbos 
de influencia com subjuntivo, orações temporais (antes de...., después que..., etc.) Ampliar o 
conhecimento dos verbos em Imperativo negativo, complementos de Objeto direto e Objeto indireto, 
utilizar o imperativo com pronomes e o Infinitivo + pronomes. Correspondência Comercial, textos 
corporativos: Carta de reclamação, respostas contundentes  
-Ampliar vocabulário da empresa como despido, trabalho, entorno laboral, expatriação, como trabalhar 
em outro país.  Vocabulário da comunicação empresarial, estilos de direção e comunicação. 
-Funções da linguagem: dar exemplos, saber interromper; referir ideias faladas; prosseguir o relato.  
-Saber expressar desconhecimento, negar enfaticamente, aconselhar, expressar surpresa, seguir com 
interesse uma conversação, expressar conhecimento sobre um tema, possível e impossível uso do 
“subjuntivo”. Advertir/ referência a algo. -Saber expressar: Emoções, sentimentos, desejos. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

-Adquirir e domínio do léxico geral e específico em questões do cotidiano empresarial 
-Escrever em diferentes Gêneros textuais aplicáveis ao trabalho secretarial como, cartas de reclamação, 
solicitação de becas, memorandos comerciais, comunicações Inter e extra empresarial. 
-Desenvolver as competências comunicativas: linguística ou gramatical, sociolinguística, discursiva e 
estratégica, com ênfase. Aquisição e domínio do vocabulário específico da comunicação empresarial e do 
secretariado.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

-Aprender a aprender e investigar propiciando a aprendizagem autônoma do aluno. 
-Produzir textos de vários tipos, como: mensagens, agendas, eventos, pedidos, textos descritivos 
narrativos, cartas, memorandos, resumos, folders, etc., fazendo uso da gramática da língua espanhola; 
 –Aprender o uso do subjuntivo e da condição para se referir às atividades que estão sendo planejadas ou 
que acontecerão no futuro; com uso de temporais como, quando, antes de que, etc.;  
-Revisar uso já aprendido dos pretéritos, perfeito composto e pretérito simples (indefinido), o mais que  

 



 
perfeito, o pretérito imperfeito para referir-se às atividades do passado; dar ordens de forma negativa e 
afirmativa.  

- Saber utilizar, perceber e compreender o uso dos pronomes Complemento objeto direto e Indireto- 

saber expressar-se oralmente descrevendo alguma situação ou reproduzindo diálogos, diálogos 
telefónicos e interagindo; 
-Aprender o Vocabulário de Hétero -semânticos (falsos amigos) 
- Saber debater com as pessoas em situações cotidianas do ambiente de trabalho. 
- Comportar-se de forma adequada numa entrevista de trabalho; 
- Expressar desejo, conselhos, reformular algo; expressar de aproximada, pedir aclarações. 
- Saber expressa opiniões, habilidades, valorar, usar expressões usuais de subjuntivo (ojalá, etc.); 
- Saber expressar finalidade, expressar influencia. 
- Conhecer algumas expressões idiomáticas, e hétero semânticos (falsos amigos)  
- Ler, compreender e interpretar textos de diferentes estilos de linguagem e sobre diversos temas do 
cotidiano e do ambiente corporativo do mundo hispânico. 
-Compreender textos dialogados em espanhol, assim como textos falados retirados de rádio, filmes, 
jornais, etc.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida durante horas de exercícios domiciliares mediante atividades apresentadas 
através do UFPR Virtual. As aulas síncronas serão na plataforma Teams 
Estas aulas serão divididas em 6 módulos que tratarão dos temas relacionados neste programa através 
do sistema remoto de aprendizagem da UFPR- virtual  
A disciplina será desenvolvida mediante 4 aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos gramaticais. 
A prática da oralidade se realizará a través de leituras de textos; atividades lúdicas de fixação de 
conteúdo; dramatizações e gravações dos exercícios orais e apresentações em Flip Grid ou Youtube do 
grupo, Whats app. 
A prática de compreensão auditiva por meio da audição de diálogos; letra de música; curta-metragem e 
atividades de Youtube ou outros médios audiovisuais acessíveis em links de Internet, Whats app, etc.  
Produção de textos escritos de vários gêneros. Serão utilizados os seguintes recursos: links educativos 
gravados, troços de filmes e curtas metragens, notebook e projetor multimídia, diversos matérias e livros 
texto de apoio, dicionários, a Plataforma Sway do Office365, etc.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Serão realizadas 4 avaliações durante curso, cujas notas serão distribuídas da seguinte forma:  

1. Avaliação escrita- Uma prova escrita valendo Pontos= 100 (cem)          

 -Objetivos: avaliar a parte gramatical e escrita apresentada no curso de Secretariado Superior em Língua 
Espanhola V-ST054 

Atividades avaliativas: Serão solicitadas 10 (dez) atividades escritas. Atividades entregues de exercícios 
de múltipla escolha da gramática. Pontos =100%(cem) 

A ENTREGA será realizada exclusivamente por médio digital de preferência através do UFPR-Virtual (Ex- 
Moodle) no dia estabelecido para entrega no sistema ou através de Whats-app (para alunos que tenham 
dificuldade por não ter acesso a Internet)  

Atividades entregues em data posterior à estipulada em sala valerão a metade do valor inicialmente 
acordado. Pontos =80%(oitenta porcento) caso houver mais retraso as atividades valerão 50% 
(cinquenta porcento) 

- 1ª Avaliação oral: será feita uma gravação em áudio. O conteúdo cobrado será um trabalhado sobre 
atividades econômicas do Estado Paraná (trabalho de pesquisa em grupo). Será cobrada vocabulário, 
gramática, pronuncia e fluência. Podendo ser utilizado algum sistema de comunicação remoto para a 
primeira prova como, Flip-grid, Whats app, etc. Pontos 100(cem) 

2ª-Avaliação Oral será feito de forma síncrona em grupos de três alunos em entrevista através da 
Plataforma “Teams” (gravada) em horário a combinar com os alunos. Pontos 100(cem) 

1 (1ª Aval- escrita) + 2 +(1ª Avaliação oral+ (2ª  Av. Oral) + 3 (2ª Atividades exercícios) 
4 

*Todas as avaliações serão realizadas no horário da aula. 
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DATAS IMPORTANTES: 
Início das atividades 01/03/2021 até 26/03/2021 
 
Duração do Curso 6(seis) semanas em ensino ERE e uma semana de estudos para as 
finais. 
Encontros Síncronos às segundas-feiras das 21h00min até22h50min. 
Primeira prova oral sobre tema pesquisado 04/03/2021 
Prova escrita 22/03/2021 
Segunda prova oral do 23/03/2021 ao 26/03/2021 (04 dias) com entrevista em grupos de três 
de forma síncrona em plataforma “Teams”. 
 
Prova Final 31/03/2021 
 
Professor da Disciplina: Lidia Beatriz Selmo de Foti  
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado Superior:  Juliana Passos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Data da aprovação 15/10/20 
 

 
 
 
 

 


