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EMENTA 

 

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

 

 
PROGRAMA 

 

Gramática: 
Perguntas; presente simples; presente contínuo; passado simples; passado contínuo; 
conjunções e conectores (marcadores de sequência); be going to e presente contínuo para 
futuro; orações relativas; presente perfeito + yet/already; presente perfeito x passado simples; 
something/anything. 

Vocabulário: Verbos + complementos; ortografia; números; aparência e personalidade; roupas; 
preposições de tempo e lugar; aeroporto; expressões de paráfrase; atividades domésticas: 
make x do; compras; adjetivos com -ed e -ing. 
Pronúncia: vogais; consoantes; entonação; como soar amigável; pronúncia no dicionário.  
 
Obs.: Os conteúdos se referem às unidades 1 a 4 do livro American English File 2 (2nd 
Edition). O referido material é indispensável aos discentes, havendo risco de 
aproveitamento insuficiente ao fim da disciplina no caso de o livro não ser utilizado.  

 

 
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: 
- aparência, personalidade, roupas, situações problema em hotel e restaurantes, férias, tarefas 



domésticas, moda, compras; 
2. Praticar entonação de palavras e frases; 
3. Descrever ambientes;  
4. Praticar pronúncia com o apoio de dicionário; 
5. Usar as formas de futuro para planejamentos (planos profissionais, viagens, agenda); 
6. Usar adequadamente conectores do discurso;  
7. Usar expressões de paráfrase; 
8. Praticar situações cotidianas usando o present perfect. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As habilidades descritas nos objetivos específicos serão desenvolvidas por meio de aulas 
gravadas e disponibilizadas aos discentes através da plataforma de aprendizado UFPR Virtual 
e da participação dos discentes durante as práticas de produção linguística oral e escrita, com o 
apoio do livro didático “American English File 2”. Para essas práticas, os alunos serão 
constantemente incentivados a realizarem atividades orais com o suporte de ferramentas 
digitais (Speaking Pal, Flipgrid, Padlet, WhatsApp) que proporcionem a gravação de áudios ou 

vídeos, visando substituir a prática presencial ora impossibilitada por conta da COVID-19.  Para 
as atividades de produção escrita, haverá inicialmente momentos de explicação e 
contextualização e, posteriormente, produção individual. As atividades escritas serão, 
inicialmente, para prática de vocabulário, gramática e leitura. Com a evolução do conteúdo, os 
alunos serão incentivados a escrever textos sobre os temas propostos nos objetivos 
específicos. Além dos vídeos disponibilizados na plataforma UFPR Virtual, usados para 
apresentar as unidades do livro e as explicações necessárias, também serão disponibilizados 
vídeos e áudios temáticos, próprios do livro didático. Os discentes serão incentivados a utilizar 
recursos online e a realizar atividades extras de fixação. Essas atividades serão compostas por 
exercícios escritos e de oralidade sobre os temas do Programa e têm como principal objetivo 
propiciar momentos de prática necessária para o desenvolvimento das habilidades propostas 
nos objetivos específicos. 
 
Os canais de comunicação com a docente serão o e-mail institucional e o chat da plataforma 

UFPR Virtual.   
 
Três encontros síncronos estão previstos no cronograma de execução anexo: um para 

apresentação da disciplina e mais dois destinados à revisão de conteúdos; encontros síncronos 
adicionais poderão ser agendados conforme a necessidade e solicitação dos alunos por reforço 
ou revisão.  
 
Conforme Resolução Nº 65/2020 – CEPE/UFPR, esta disciplina acontecerá em 6 semanas 
letivas e mais uma destinada à realização de exames finais, totalizando 7 semanas. Cada 
semana terá uma carga horária média de 10 horas para integrar as 60 horas propostas 
pelo PPC, resultando em uma média de 2 horas de estudos por dia útil.  

 
Cada semana / módulo contará com instruções e cronograma de execução específicos 
postados na plataforma UFPR Virtual, a fim de orientar os discentes a cada nova fase. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação desta disciplina em Ensino Remoto Emergencial será dividida em quatro categorias, 
cujas notas serão distribuídas da seguinte forma: 
1. Trabalhos e atividades para prática do conteúdo de gramática, vocabulário, leitura e redação 
= 20 pontos 
2. Atividades no aplicativo Speaking Pal (gratuito) para prática oral e de pronúncia = 20 pontos 
3. Avaliação oral a ser realizada de forma síncrona e individual ao fim do ciclo = 20 pontos 
4. Avaliação geral (listening + grammar + reading + vocabulary + writing) = 40 pontos.  
 
Ao final deste ciclo a média será o resultado da soma das 4 avaliações (= 100 pontos). 



 
Trabalhos e atividades: Os trabalhos e atividades solicitados ao longo deste ciclo de estudos 
serão realizados pelos discentes de maneira digital por meio da plataforma UFPR Virtual, onde 
poderão acessar links ou baixar arquivos. Serão avaliados o uso adequado de vocabulário, a 
estrutura linguística, a coesão e a coerência discursiva e a adequação ao contexto dos temas 
abordados em sala de aula. Serão compostas por atividades do manual do professor do livro 
American English File 2 (apropriadas para esse nível), entre outras atividades elaboradas pela 
docente, utilizando fórum, questionários e outros recursos da plataforma. É importante 
destacar que esses trabalhos e atividades, além de compor a média final, computarão a 
frequência do discente, que não deve ser menor que 75% para que obtenha aprovação 
nesta disciplina. A cada lição do livro American English File 2 serão assinalados, em média, de 
dois a três trabalhos / atividades que, se entregues dentro do prazo estipulado (7 dias) serão 

registrados como a frequência da semana.  
 
Avaliação oral: consistirá em uma conversa síncrona de aproximadamente 10-15 minutos 

por meio de plataforma ou ferramenta digital (a ser definida) com a professora ao final do ciclo 
de estudos desta disciplina, sendo composta de algumas perguntas/temas previamente 
assinalados para serem respondidos/debatidos durante a conversa.   
 
Avaliação geral: será composta de exercícios sobre vocabulário e gramática no contexto dos 
temas trabalhados, interpretação de textos, produção escrita e compreensão auditiva. Será 
cobrada a adequação linguística: gramática, ortografia, adequação de discurso escrito. Essa 
avaliação será realizada de forma remota e individual pelo discente ao fim do ciclo e com 
duração definida. Uma vez acessada, a avaliação não poderá ser interrompida.    
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Cronograma de Execução 
 

Week Hours Unit / Lesson Pages 

① Nov 3rd – 8th 
1,5 Nov 3rd – 7pm – Synchronous meeting to introduce the subject 

11 Unit 1 – 1A, 1B, 1C Pages 4 to 9 

② Nov 9th – 15th 11 Practical English + Unit 2 – 2A, 2B Pages 10 to 15 

③ Nov 16th – 22nd 
4 Unit 2 – 2C  Pages 16 to 17 

1,5 Nov 19th – 8pm – Synchronous Review Pages 18 to 19 

④ Nov 23rd – 29th 11 Unit 3 – 3A, 3B, 3C Pages 20 to 25 

⑤ Nov 30th – Dec 6th 11 Practical English + Unit 4 – 4A, 4B Pages 26 to 31 

⑥ Dec 7th – 13th 

4 Unit 4 – 4C  Pages 32 to 33 

1,5 Dec 8th – 7pm – Synchronous Review Pages 34 to 35 

2,0 Dec 10th – 8pm – Oral evaluations (10’-15’ each student) 

1,5 General evaluation (individual / not synchronous) Pages 9 to 35 + 
Grammar Bank + 
Vocabulary Bank 

- Dec 13th – Release of grades 

TOTAL HOURS:  60  

⑦ Dec 14th – 17th 
 Final Exam (individual / not synchronous) +  

Dec 16th - Oral final exam  
 

Dec 18th - Release of grades 
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