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EMENTA 

 
Desenvolvimento da competência comunicativa (oral e escrita) em nível básico, com ênfase na 
prática da comunicação oral. Leitura, interpretação e produção de textos em nível básico e 
relacionados ao cotidiano do profissional de Secretariado. Desenvolvimento de argumentação, 
discussão e debate sobre questões do cotidiano em língua inglesa e notícias atuais. 
Compreensão e interpretação de informações e de práticas discursivas utilizadas na área de 
negócios e no mundo coorporativo, assim como no dia-a-dia. Domínio do léxico geral e específico 
em questões empresariais para elaboração de correspondências comerciais. Desenvolvimento 
de estratégias para planejar e executar comunicações internas e em diversas situações laborais 
e sociais. 
 

 
 

PROGRAMA (em unidades) 
Unidade 1 – (Módulo 1): introdução a disciplina e revisão: Início da disciplina e explicações. 
Familiarização com a UFPR Virtual. Revisão da língua inglesa 1. Presente simples; presente 
contínuo; pronomes oblíquos, datas e números ordinais 
Unidade 2 – (Módulo 2): Presente simples; presente contínuo; be X do; Clima e as estações do 
ano. Pronúncia: vogais e consoantes.  
Unidade 3 – (Módulo 3): passado simples e passado simples do verbo To Be, verbos regulares 
e irregulares; expressões para se referir ao passado. Pronúncia: consoantes. 
Unidade 4-  (Módulo 4): there to be; some/any, passado simples, linguagem ao telefone. 
Unidade 5 – (Módulo 5): preposições de movimento e lugar, passado simples, formação de 
palavras (+ER). Pronúncia: -ed endings 
Unidade 6 – (módulo 6): passado simples; partes da casa. Pronúncia: silent letters 
 
Pronúncia: entonação será trabalhada no decorrer de toda disciplina.  
 
Obs.: Os conteúdos se referem às unidades 5 a 8 do livro American English File 1 (2nd Edition).  
 
 

 

 
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. Falar, entender, ler e escrever sobre: 
- Compras simples, compras de roupa, clima e estações do ano, música, experiências do 
passado. 
2. Praticar entonação de palavras e frases. 
3. Descrever o clima.  
4. Praticar pronúncia com o apoio de dicionário. 
5. Usar as formas de passado para descrever ações executadas. 
6. Usar adequadamente preposições de lugar e de movimento. 
7. Usar expressões ao telefone. 
8. Praticar situações momentâneas usando o presente contínuo. 
 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As habilidades descritas nos objetivos específicos serão desenvolvidas por meio de: 

 
- atividades escritas, orais, de audição e leitura; 
- exercícios individuais, 
- produção de textos diversos; 
- realização e apresentação.  

 
As aulas terão o apoio do livro didático “American English File 1”, o material obrigatório será disponibilizado no 
UFPRvirtual(AVA) em PDFs e em vídeos.  
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 
Utilizaremos e-mail para avisos sobre atividades e comunicação comigo (iarabruz@ufpr.br). A professora responderá 
em até 48 horas. Haverá horários específicos para sanar dúvidas síncronas em que a professora estará online para 
responder aos alunos.   
Encontros síncronos com toda turma serão agendados com antecedência com duração de 1 hora cada no período 
noturno (quintas) 
Será utilizado o chat do AVA e um grupo em mídia social.  
As informações essenciais estão postadas no AVA na descrição da disciplina e em avisos. 
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

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

1. Avaliação escrita 1: 100 
2. Avaliação oral 1: 100 
3. Avaliação escrita 2: 100 
4. Avaliação por meio de atividades: 100 pontos. 
 
As avaliações escritas serão textos entregues via AVA ou questionários respondidos online. As avaliações orais serão 
realizadas através de gravação de áudio e/ou vídeos postados em plataforma para isso e haverá orientações e tutorias 
explicativos.  

 
Ao final do semestre a média será o resultado da soma das 4 avaliações, dividido por 4.  
 
A frequência será computada através das atividades postadas na UFPR Virtual de acordo com a tabela de frequência 
ao final deste plano de ensino.  
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Contato Prof.: iarabruz@ufpr.br 
 
Professor da Disciplina: Iara Maria Bruz 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 
 
Coordenadora do curso de Secretariado: Juliana Passos 

 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 
 
Data da aprovação do Plano de Ensino: ______/______/2020. 
 
 

 
 

Tabela de frequência Língua Inglesa 1 – ERE 2020 
 

MÓDULOS CARGA 
HORÁRIA 

EMENTA Realização das 
tarefas 

MÓDULO 1 10 h introdução a disciplina e 
revisão: Início da 
disciplina e explicações. 
Familiarização com a 
UFPR Virtual. Revisão da 
língua inglesa 1. 
Presente simples; 
presente contínuo; 
pronomes oblíquos, 
datas e números 
ordinais. 

11,6% 

MÓDULO 2 9h Presente simples; 
presente contínuo; be X 
do; Clima e as estações 
do ano. Pronúncia: 
vogais e consoantes. 

15% 

MÓDULO 3 9h Passado simples e 
passado simples do 
verbo to Be, verbos 
regulares e irregulares; 
expressões para se 
referir ao passado. 
Pronúncia: consoantes. 

15% 

AVALIAÇÃO 1 2h  3,4% 
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MÓDULO 4 9h There to be; some/any, 
passado simples, 
linguagem ao telefone. 

15% 

MÓDULO 5 9h Preposições de 
movimento e lugar, 
passado simples, 
formação de palavras 
(+ER). Pronúncia: -ed 
endings 

15% 

MÓDULO 6 9h Passado simples; partes 
da casa. Pronúncia: silent 
letters 

15% 

AVALIAÇÃO 2 3h Oral + escrita 5% 

TOTAL 60h  100% 
 


