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Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 

 

 

Disciplina: Língua espanhola VI Código: TCI 336 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Língua espanhola 

V 

Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  X) Totalmente EaD   

 (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 

CH semanal assíncrona: 

06h 

CH total semanal: 06h 

CH Total disciplina: 60h 

Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP):  Estágio (ES):  
Orientada (OR):  
 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Práticas de atividades de interação oral em língua espanhola, para o desenvolvimento da 
capacidade de expressão e compreensão oral nas diversas situações da vida profissional, 
estimulando o reconhecimento do campo situacional e o uso de registro adequado. Práticas de 
atividades de interação escrita em língua espanhola, para o aperfeiçoamento da capacidade de 
expressão e compreensão escrita nas diversas situações da vida profissional, estimulando o 
reconhecimento do campo situacional e o uso de registro adequado. 

 

 
PROGRAMA 

- Consolidar o conhecimento com revisão dos tópicos gramaticais estudados em Língua  
Espanhola V ;  
 
- Tópicos gramaticais: marcadores/nexos do discurso, tempos verbais do modo Subjuntivo 
(presente, pretéritos e futuro) 
 
- vocabulário: léxico relacionado ao ambiente de trabalho no campo da comunicação 
institucional 
 
- Conhecer e utilizar expressões idiomáticas; assim como o vocabulário específico da empresa., 
das feiras comerciais, dos eventos de trabalho, etc. 

 

OBJETIVO GERAL 
Aquisição e domínio do léxico geral e específico em questões do cotidiano empresarial para 
desenvolver as competências comunicativas: linguística ou gramatical, sociolinguística, 
discursiva e estratégica. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

-produzir textos relacionados ao campo de comunicação institucional;  
-expressar-se oralmente utilizando vocabulário relacionado ao meio de trabalho; 
- reconhecer e utilizar vocabulário específico de situações cotidianas do ambiente de trabalho; 
- saber usar e compreender expressões idiomáticas; 
- compreender textos dialogados em espanhol, assim como textos falados oriundos de diversos 
meios de comunicação.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

PERÍODO: 
 As atividades serão desenvolvidas no período entre 12 de maio e 14 de julho de 2021. 
Admite-se o máximo de 35 alunos.  
 
ATIVIDADES, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO: Todas as atividades 
desenvolvidas serão assíncronas, sendo todo o material correspondente disponibilizado 
semanalmente através da plataforma Google Classroom (código da turma será enviado aos 
inscritos por e-mail e whatsapp)  

A cada semana serão inseridos na sala de aulas os seguintes materiais: 
 
- Videoaulas sobre o tema lexical e/ou gramatical da semana; 
- Material didático escrito sobre o tema semanal; 
- Material avaliativo a ser produzido pelo aluno: a cada semana será cobrada uma atividade 
avaliativa a ser produzida pelo aluno (redação, questionários online ou produção de gravação de 
áudio ou vídeo). A produção desse material será o meio de se controlar a frequência do aluno e 
também comporá o portifólio individual do aluno, o qual será avaliado e comporá sua nota final na 
disciplina.  
 
INTERAÇÃO: através dos fóruns e chat do Google Classroom, e também pelo grupo de whatsapp 
com integrantes da turma. Telefone da docente: 41-999-29-69-40. 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Material avaliativo a ser produzido pelo aluno: a cada semana será cobrada uma atividade 
avaliativa a ser produzida pelo aluno (redação, questionários online ou produção de gravação de 
áudio ou vídeo). A produção desse material será o meio de se controlar a frequência do aluno e 
também comporá o portfólio individual do aluno, o qual será avaliado e comporá sua nota final na 
disciplina.  

 

BIBLIOGRAFIA 
 
GARRIDO ESTEBAN, G. LLANO DIAZ RIBEIRO, J. NASCIMENTO CAMPOS, S., Conexión- 2. Curso de língua espanhola.  1ª Ed. 
Madrid: Cambridge University, 2001. 
 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 
 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de América. Madrid: Edelsa, 2000. 
 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español. De la lengua a la idea. Madrid: Difusión, 1992. 
 
PRADA, Marisa de, MARCÉ, Pilar. Entorno Laboral. Madrid: EDELSA, 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 
 
SANCHEZ & MATILLA, Manual práctico de corrección fonética del español. Madrid: SGEL, 2007. 
 
SANCHEZ PEREZ, A. & SARMIENTO GONZALEZ, R. Gramática práctica del español actual. Madrid: SGEL, 2007. 
 
AGUIRRE BELTRAN, B. El español por profesiones. Servicios Turísticos. Madrid: SGEL, 2007. 
 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: SGEL, 2007 



  
 

 

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

 

 
Professor da Disciplina: Lilian dos Santos Silva Ribeiro 
Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:   Letícia Hermann 

Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Curso: Sept/TCI Período: 12 de maio a 14 de julho de 2021 

Disciplina:  Língua espanhola VI                                  Código: TCI 336 

Turma: Professor Responsável: Lilian dos Santos Silva Ribeiro 

 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 

12/05 

Apresentação do curso. Vocabulário específico: instrumentos de trabalho dentro da 

empresa e na área de comunicação (máquinas, equipamentos, acessórios, etc.). 

Vocabulário de profissões relacionadas à área de comunicação. Exercícios de prática de 

vocabulário.  

17/05 Continuação.  

19/05 Continuação. Tempo verbal: Presente do Subjuntivo. Exercícios gramaticais. 

24/05 Continuação.  

26/05 Apresentação de uma empresa. Apresentação de um currículo. 

31/05 Continuação. 

02/06 Tempo verbal: Pretérito do Subjuntivo. Exercícios gramaticais. 

07/06 Continuação. 

09/06 Revisão: Presente e Pretérito do Subjuntivo. 

14/06 
Apresentação de um curso de Comunicação. Vocabulário dentro das instituições de 

ensino superior. 

16/06 Continuação. 

21/06 Tempo verbal: Futuro do Subjuntivo. Exercícios gramaticais. 

23/06 Continuação. 

28/06 Gramática: marcadores textuais/nexos do discurso. Exercícios gramaticais. 

30/06 Continuação. 

05/07 Revisão: Futuro do Subjuntivo 

07/07 Expressões idiomáticas (gírias, ditados, etc.) Exercícios de aplicação. 

12/07 Continuação.  

14/07 Revisão dos tópicos e exercícios orais e escritos.  

  

  

  

  

  

  

  

 


