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Disciplina: Oficina de Língua Inglesa I Código: TCI 124 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 02 

CH semanal assíncrona: 02 

CH total semanal: 04 

CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório (LB): 45 
Campo 
(CP):  

Estágio (ES):  
Orientada (OR):  
 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação Pedagógica 

(EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução ao desenvolvimento de práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir dos gêneros textuais descritivo e 
informativo da comunicação institucional. Elaboração de produtos impressos de comunicação. Discussões sobre o papel 
da língua inglesa como língua franca ou internacional da comunicação global. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1) Elaboração de produtos institucionais em língua inglesa:  
- Texto descritivo  
- Cover letter  
- Pitch  
- Newsletter  
- Apresentação estilo TED  
2) O papel da língua inglesa como língua internacional e/ou franca;  
3) Tópicos gramaticais e lexicais necessários à elaboração dos produtos institucionais.  

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Propiciar competência comunicativa – linguística, sociolinguística, discursiva e estratégica - por meio de práticas de 
leitura e de produção oral e escrita de produtos de comunicação institucional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

1. Compreensão de textos orais e escritos dos diferentes produtos institucionais que estão elencados no programa 
da disciplina; 

2. Elaboração de produtos institucionais em língua inglesa, por meio de trabalho interdisciplinar com as disciplinas 
de Laboratório de Publicações Periódicas e Oficina de textos descritivos; 

3. Percepções sobre as diferenças entre textos e adequações ao público alvo; 
4. Construção de sentidos sobre o papel da língua inglesa como língua internacional e/ou franca no ambiente de 

trabalho, no Brasil e no mundo; 
5. Conscientização e prática de estruturas linguísticas necessárias à elaboração de diferentes produtos 

institucionais. 
 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será ofertada em 15 semanas - de 04/05 a 10/08 de 2021 – mais uma semana de exame final – de 16 a 
21/08. Haverá 2h de aulas síncronas semanais que terão como objetivos: explicação das atividades assíncronas e revisão 
de conteúdos, além de esclarecimentos de dúvidas. As aulas síncronas serão gravadas para que as alunas e os alunos 
que não puderem participar em tempo real possam assistir em outro momento. Horário das aulas síncronas: às terças-
feiras - turma A das 8h às 10h e turma B das 10h às 12h. As aulas síncronas serão realizadas pela ferramenta Microsoft 
Teams ou a plataforma RNP da UFPR Virtual (www.ufprvirtual.com.br).  
 
1) Materiais, conteúdos e atividades: Será utilizado o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UFPR Virtual 
(www.ufprvirtual.ufpr.br) para a disponibilização de todos os materiais e conteúdos da disciplina e também para a 
realização das atividades assíncronas que terão caráter avaliativo. Serão elaborados e disponibilizados roteiros de 
estudos com orientações para a realização das atividades de produção oral e escrita (textos escritos, áudios, vídeos) dos 
produtos institucionais listados no programa, e as atividades serão realizadas por meio dos recursos de tarefas do moodle 
da UFPR Virtual. Serão disponibilizados conteúdos por meio de vídeos, áudios, websites, links de materiais online de 
acesso gratuito, e-books, e atividades elaboradas pela professora, todos com o objetivo de dar suporte para prática 
discursiva, estratégica e linguística da língua inglesa. 
 
2) Acompanhamento e comunicação: o acompanhamento da participação das alunas e dos alunos será feito pela 
postagem das tarefas em arquivos de texto, áudio ou vídeo e em fóruns de discussão. A comunicação se dará por meio 
dos recursos de feedback disponíveis no moodle da UFPR Vitual, além de e-mail, no endereço adrianabrahim@ufpr.br, 
e mensagens em grupo de whatsApp que será criado para as turmas. O retorno às atividades desenvolvidas por cada 
aluna e aluno ou dupla será dado em até uma semana após a data final de postagem (conforme cronograma anexo).  
 
3) Monitoria digital: o atendimento tutorial às alunas e aos alunos será realizado conforme as demandas no próprio 
ambiente virtual de aprendizagem e também no horário das aulas síncronas. A monitora ou o monitor (que será cadastrado 
no moodle da UFPR Virtual) terá um papel importante nesse atendimento às alunas e aos alunos, ficando à disposição 
durante as aulas síncronas, e ajudando a professora no atendimento assíncrono de acordo com as demandas, além de 
auxiliar na elaboração de conteúdos que apoiarão o desenvolvimento das atividades propostas e no retorno às atividades 
assíncronas. 
 
4) Frequência: o registro da frequência será feito pela conferência das atividades assíncronas realizadas no moodle da 
UFPR Virtual, conforme cronograma anexo. É necessário que os prazos de entrega das atividades sejam cumpridos para 
que as alunas e os alunos tenham o registro da frequência.  

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da disciplina será realizada por meio da elaboração dos produtos institucionais em língua inglesa, listados no 
programa da disciplina, e será processual, ou seja, terá uma função formativa por meio do acompanhamento e da 
realização semanal das atividades assíncronas. Cada atividade terá uma nota, e a soma das notas de cada atividade será 
a média do semestre. A entrega fora do prazo acarretará em 50% de desconto do valor integral de cada atividade 
avaliativa. A distribuição das atividades e notas será a seguinte:  
 
Atividade avaliativa 1: Texto descritivo (fotografia) 
Produção escrita: 10 pontos 
Produção oral (áudio): 15 pontos 
 
Atividade avaliativa 2: Cover letter 
Produção escrita: 10 pontos 
 
Atividade avaliativa 3: Pitch 
Produção escrita: 10 pontos 
Produção oral (vídeo): 15 pontos 
 
Atividade avaliativa 4: Newsletter 
Produção escrita: 10 pontos 
 
Atividade avaliativa 5: Apresentação estilo TED 
Produção escrita (roteiro): 10 pontos 
Produção oral (vídeo): 20 pontos  
 
IMPORTANTE: Após a data de entrega, a professora enviará um feedback sobre as atividades de produção escrita, dando 
às alunas e aos alunos a oportunidade de fazer correções e postar novamente em até 48 horas. Após este período, a 
atividade avaliativa será corrigida e pontuada, e comentários serão inseridos em campo próprio disponível na área de 
tarefas do moodle da UFPR Virtual. A correção das atividades obedecerá aos seguintes critérios principais: entrega no 

http://www.ufprvirtual.com.br/
http://www.ufprvirtual.ufpr.br/
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prazo estabelecido (de acordo com o cronograma anexo), uso adequado de linguagem, criatividade, adequação ao tema 
e ao gênero. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. American English File 1. Oxford University Press, 
2008, 1st Edition. Disponível em: http://library.lol/main/3A67B9004CB833547510663F49D9EBB4 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University Press, 2012, 4th Edition. Disponível em: 
http://www.bmstu.ru/ps/~tkachevans/fileman/download/murphy_raymond_english_grammar_in_use.pdf 
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th 

Edition. Disponível em: http://library.lol/main/3059F3A8EFC96BD2AD946B1BB2681722 
 
      

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 1 (Student’s book). Cambridge University Press, ELT, 2006. 
Disponível em: http://library.lol/main/E0A4A579405358CDA367CC36356E3B17 
Dicionário online Linguee. disponível em: https://www.linguee.com.br/  
DREY,R. F.; SELISTRE, C. T.;  AIUB, T. Inglês: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314/cfi/0 
VILLAS BOAS, I. de F. Teaching EFL writing: a practical approach for skills: integrated contexts. São Paulo: 
Cengage Learning, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127818/recent 

 
 
 

 
Professoras da Disciplina: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linguee.com.br/
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Setor/Depto: Sept/TCI Período: 04/05 a 21/08 

Disciplina: Oficina de Língua Inglesa I                                   Código: TCI 124 

Turma: A e B 
Professor Responsável: 
Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 

 

 
SEMANA 

DATA 
AULA 

SÍNCRONA 
CONTEÚDOS/ATIVIDADES 

FREQUÊNCIA 
NOTA 

DATA DE ENTREGA 

1 
4/05 

Apresentação da disciplina: plano de ensino. Atividade de 
ambientação. 

4h de frequência 
Entrega: 08/05 

 
2 11/05 

O papel do inglês como língua franca/internacional na 
comunicação global – atividade de introdução ao tema. 

4h de frequência 
Entrega: 15/05 

 
3 18/05 

O papel do inglês como língua franca/internacional na 
comunicação global – atividades de interpretação de texto e 
discussão crítica. 

4h de frequência 
Entrega: 22/05 

 
4 25/05 

 
Texto descritivo (fotografia) – produção escrita. 

4h de frequência 
10 pontos 

Entrega: 29/05 

 
5 01/06 

Texto descritivo (fotografia) – produção oral - do áudio de 
apresentação do texto descritivo. 
 

4h de frequência 
15 pontos 

Entrega: 05/06 

 
6 

08/06 
Cover letter – atividades de interpretação de texto. 
 

4h de frequência 
Entrega: 12/06 

 
7 15/06 

 
Cover letter – produção escrita. 

4h de frequência 
10 pontos 

Entrega: 19/06 

 
8 22/06 

 
Pitch – produção escrita (roteiro). 

4h de frequência  
10 pontos 

Entrega: 26/06 

 
9 29/06 Pitch – produção oral (vídeo). 

4h de frequência 
 15 pontos 

Entrega: 03/07 

 
10 

06/07 
Newsletter – atividades de interpretação de textos. 
 

4h de frequência 
Entrega: 10/07 

 
11 13/07 Newsletter – produção escrita. 

4h de frequência  
10 pontos 

Entrega: 17/07 

 
12 

20/07 
Apresentação estilo TED – atividades de interpretação oral e 
escrita.  

4h de frequência 
Entrega: 24/07 

 
13 27/07 Apresentação estilo TED – produção escrita (roteiro).  

6h de frequência  
10 pontos 

Entrega: 31/07 

14 03/08 Orientação para a apresentação oral. Preparação do vídeo.  

 
15 10/08 Apresentação síncrona ou postagem do vídeo. 

6h de frequência 
20 pontos 

Entrega: 10/08 

 
14 a 21/08 Exame final. 

100 pontos 
Data da entrega: 

21/08 

 


