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Disciplina: Oficina de Língua Inglesa III Código: TCI 138 B 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

CH semanal síncrona: 30 

CH semanal assíncrona: 

30 

CH total semanal: 4 

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)  
 

Expansão das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de gêneros publicitários da comunicação 
institucional. Elaboração de projetos e produtos para a comunicação institucional em vídeo. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

 Unidade didática 1 (módulo 1): Ambientação e apresentação da disciplina (8% frequência – 1 semana) 

 Unidade didática 2 (módulo 2): Produtos institucionais em língua inglesa: - Vídeo institucional (roteiro e 
vídeo), (28% frequência – 4 semanas) 

 Unidade temática 3 (módulo 3): - Produtos de marketing (e-mail marketing, mídias sociais, etc.); (28% 
frequência - 4 semanas) 

 Unidade didática 4 (módulo 4):  Roteiros de cerimonial de eventos; (8% frequência – 1 semana) 

 Unidade didática 5 (módulo 5): O papel da internet na difusão de conteúdo; (28% frequência - 4 semanas) 
 
- Tópicos gramaticais e lexicais necessários à elaboração dos produtos institucionais serão contemplados durante todo 
o curso dependendo da demanda que aparecer durante as aulas.  

 
 

OBJETIVO GERAL 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
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, existe a possibilidade de trabalho em parceria com 
as disciplinas: de Laboratório de vídeo e Oficina de textos persuasivos; 

3. Percepções sobre as diferenças entre textos e adequações ao público alvo; 
4. Compreensão sobre o papel da internet na difusão de conteúdo; 
5. Conscientização e prática de estruturas linguísticas necessárias à elaboração de diferentes produtos 

institucionais. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As habilidades descritas nos objetivos específicos serão desenvolvidas dependendo das atividades propostas. As aulas 
expositivo-dialogadas envolverão a participação dos alunos para as práticas de elaboração de conteúdos para 
diferentes produtos institucionais, envolvendo textos orais e escritos. Para essas práticas, os alunos trabalharão 
individualmente ou em grupo. Para as atividades de produção oral e escrita, haverá inicialmente e de acordo com a 
necessidade, momentos de explicação e contextualização e, posteriormente, produção individual e/ou em grupos. Os 
recursos de sala de aula serão atividades postadas na UFPR virtual, apresentações de slides em Power Point e também 
de vídeos e áudios sobre os temas do Programa. Serão utilizados os seguintes recurso da UFPR virtual: questionário, 
fóruns e tarefas. Também serão utilizados padlet e flipgrid. Caso os alunos tenham dificuldades para acessar os 
recursos fora da UFPR virtual, serão oferecidas alternativas para esses casos. Os encontros síncronos acontecerão na 
sala virtual E-aula RNP, do ambiente da UFPR Virtual, às quintas-feiras, das 10h às 12h, conforme cronograma da 
disciplina. Os encontros síncronos serão gravados, disponibilizados por link não listado do youtube e o conteúdo 
disponibilizado de outras formas nos módulos. 
 
Canais de comunicação: utilizaremos e-mail para avisos sobre atividades e comunicação com a docente responsável 
da disciplina (iarabruz@ufpr.br), assim como, será utilizado o recurso de mensagem dentro da UFPR virtual.  
Serão postadas instruções a cada semana. As informações essenciais estão postadas na UFPR virtual na descrição 
da disciplina e em avisos. 
É necessário que os alunos disponham de conexão de internet e computador para realizar as atividades previstas.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada por meio da elaboração dos produtos institucionais previstos no programa da 
disciplina e será processual, ou seja, terá uma função formativa por meio do acompanhamento da realização das 
atividades avaliativas, mais especificamente, da elaboração dos produtos institucionais que estão previstos para os 
alunos produzirem durante o semestre letivo. Assim, a avaliação da disciplina será comporta por três atividades 
avaliativas, ou elaboração dos produtos institucionais descritos no programa. Cada uma das atividades avaliativas será 
composta por uma produção escrita e uma produção oral, e cada produto institucional terá nota máxima de 100 pontos; 
serão, portanto, 300 pontos que ao final do semestre, divididos por 3. O resultado será a média do semestre. Será 

valorizado o processo de elaboração dos produtos, a entrega nos prazos estabelecidos (de acordo com o cronograma 
de aulas), os usos adequados de linguagem, a criatividade, a adequação ao tema e ao gênero.  
 
As avaliações estão divididas em duas partes: parte 1 – esquematização do produto ou trabalho, planejamento e 
pesquisa; parte 2 – entrega final do produto institucional ou trabalho. Entre as partes 1 e 2 das avaliações haverá um 
feedback da professora sobre a produção feita, assim os alunos poderão realizar correções. As avaliações seguirão as 
rubricas postadas no ambiente da disciplina (entrega no prazo, uso adequado de linguagem, etc.). As datas das 
entregas desses produtos está descrita no cronograma.  
 
A frequência será controlada pela postagem SEMANAL de atividades relacionadas à temática de cada unidade temática 
e ao assunto da semana, incluindo as avaliações. Essas atividades podem ser: questionários, fóruns e tarefas da UFPR 
virtual, vídeo postado no flipgrid, texto postado no padlet, entre outros. As tarefas postadas podem ser texto, áudio e 
links para vídeos produzidos pelos alunos.  A cada semana, estará disponível no ambiente da disciplina as datas e 
atividades referentes à frequência.  
 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABRANTES, E. L. et al. Práticas discursivas de língua inglesa: gêneros acadêmicos [recurso eletrônico]. Porto 

Alegre: SAGAH, 2020. 
 SILVA, D. C. F. Sintaxe da língua inglesa [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2017. 
VILLAS BOAS, I. F. Teaching EFL writing: a practical approach for skills: integrated contexts. São Paulo, SP: 
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7th Edition. 
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 2 (Student’s book). Cambridge University Press, ELT, 2006. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University Press, 2007, 3rd Edition. 
HAINZENREDER, L. S. et al. Semântica do inglês [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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Professor da Disciplina: Iara Maria Bruz 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

 

 

Setor/Curso: Sept/TCI Período: 3º/4º PERÍODO 

Disciplina: Oficina de Língua Inglesa III                             Código: TCI 130 B 

Turma: A Professor Responsável: Iara Maria Bruz 

 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 

06/05/2021 Apresentação da disciplina e plano de ensino. Ambientação na UFPR virtual 

13/05/2021 
Trabalho com escrita e oralidade sobre vídeo institucional (roteiro e vídeo) e o papel da 

internet na difusão de conteúdo 

20/05/2021 
Trabalho com escrita e oralidade sobre vídeo institucional (roteiro e vídeo) e o papel da 

internet na difusão de conteúdo 

27/05/2021 

Trabalho com escrita e oralidade sobre vídeo institucional (roteiro e vídeo) e o papel da 

internet na difusão de conteúdo. Avaliação 1: postagem sobre vídeo institucional (parte 

1) 

03/06/2021 

FERIADO (atividade assíncrona) 

Trabalho com escrita e oralidade sobre vídeo institucional (roteiro e vídeo) e o papel da 

internet na difusão de conteúdo. Avaliação 1: postagem do vídeo institucional (parte 2) 

10/06/2021 
Trabalho de escrita e oralidade sobre produtos de marketing (e-mail marketing, mídias 

sociais, etc.) e o papel da internet na difusão de conteúdo 

17/06/2021 
Trabalho de escrita e oralidade sobre produtos de marketing (e-mail marketing, mídias 

sociais, etc.) e o papel da internet na difusão de conteúdo 

24/06/2021 

Trabalho de escrita e oralidade sobre produtos de marketing (e-mail marketing, mídias 

sociais, etc.) e o papel da internet na difusão de conteúdo. Avaliação 2: postagem sobre 

mídias sociais (parte1) 

01/07/2021 

Trabalho de escrita e oralidade sobre produtos de marketing (e-mail marketing, mídias 

sociais, etc.) e o papel da internet na difusão de conteúdo. Avaliação 2: postagem sobre 

mídias sociais (parte2) 

08/07/2021 Trabalho de escrita e oralidade sobre roteiros de cerimonial de eventos 

15/07/2021 Trabalho de escrita e oralidade sobre o papel da internet na difusão de conteúdo 

22/07/2021 Trabalho de escrita e oralidade sobre o papel da internet na difusão de conteúdo 
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29/07/2021 

Trabalho de escrita e oralidade sobre o papel da internet na difusão de conteúdo. 

Avaliação 3: postagem - trabalho sobre o papel da internet na difusão de conteúdo 

(parte 1) 

05/08/2021 

Trabalho de escrita e oralidade sobre o papel da internet na difusão de conteúdo. 

Avaliação 3: postagem - trabalho sobre o papel da internet na difusão de conteúdo 

(parte 2) 

12/08/2021 Encerramento da disciplina, feedback aos alunos. 

  

16/08/2021 Exame final 

 


