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Disciplina: Língua Inglesa Instrumental I Código: CIM036 
 

 

Natureza:  
(X) Obrigatória (  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  )... % EaD* 

CH semanal síncrona: 1h 
CH semanal assíncrona:  9h 
CH total semanal: 10h 
CH Total disciplina: 60h  

Padrão 

(PD): 60 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 
Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA 

Estudos básicos de língua, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar e escrever. Utilização e 
compreensão de frases e expressões cotidianas simples no tempo presente; apresentação; capacidade de elaborar 
perguntas simples sobre outras pessoas e responder a perguntas desta natureza. Vocabulário básico para 
compreensão de leitura.  

 

 
PROGRAMA 

Gramática: 
Verbo be; pronomes sujeitos; pronomes possessivos, artigos; demonstrativos, adjetivos; imperativos; presente e passado 
simples; futuro; perguntas; preposições de tempo e lugar; advérbios de frequência. 
 
Vocabulário: semana; números; países e nacionalidades; verbos frasais; advérbios de perguntas e frequência; rotina; 
vocabulário necessário para uma apresentação pessoal; vocabulário da área da Luteria. 
 
Pronúncia (aspectos fonéticos e fonológicos): vogais; consoantes; entonação; ligação entre palavras. 
 
Projeto “Musical Instruments” – este projeto tem como principal objetivo a descrição de um instrumento musical, em inglês, 
escolhido por cada aluno da turma. O trabalho será individual e deverá ser apresentado no último encontro síncrono. Caso 
o aluno não possa apresentar de forma síncrona, poderá gravar um vídeo com a apresentação e postar no moodle da 
UFPR. Este trabalho será uma das atividades avaliativas da disciplina. 
 

 
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. Desenvolver estratégias de leitura 
2. Fazer apresentações pessoais 
3. Cumprimentar pessoas 
4. Fazer relatos breves 
5. Participar de uma conversa simples   
6. Fazer e responder perguntas simples 
7. Entender e descrever oralmente e por escrito atividades cotidianas 
8. Ler e compreender textos simples 
9. Ler e compreender textos sobre a área da Luteria 
10. Ler e escrever sobre instrumentos musicais 
 

 



 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será ofertada em 7 semanas - de 03/05 a 18/06 de 2021 – sendo a sétima semana para a realização do 
exame final – de 14 a 18/06. Haverá 1h 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 quintas-feiras - das 9h às 10h. 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 conteúdos 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 de atividades avaliativas semanais, contemplando exercícios de 
interpretação de textos e produção oral e escrita em língua inglesa, de acordo com o programa da disciplina. Será, assim, 
realizada de forma 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: 10 pontos 
 
Atividade avaliativa 2: 20 pontos 
 
Atividade avaliativa 3: 20 pontos  
 
Atividade avaliativa 4: 10 pontos  
 
Atividade avaliativa 5: 15 pontos 
 
Atividade avaliativa 6: 25 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 
prazo estabelecido (de acordo com o cronograma anexo), uso adequado de linguagem, criatividade, adequação ao tema e 
ao gênero. 
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Professora responsável pela elaboração do Plano de Ensino: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 
Coordenadora do curso de Secretariado: Prof. Juarez Bergmann Filho. 
Assinatura: __________________________________________ 

 

 

Setor/Depto: Sept/TL Período: 03/05 a 18/06 

Disciplina: Língua Inglesa Instrumental I                                   Código: CIM 036 

Turma: única 
Professor Responsável: 
Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 

 

 
SEMANA 

 
DATA 
AULA 

SÍNCRONA 

CONTEÚDOS/ATIVIDADES 

FREQUÊNCIA 
NOTA 

DATA DE 
ENTREGA 

1 
03 a 08/05 

 
06/05 

Apresentação da disciplina: plano de ensino, guia de orientação da 
disciplina.   
Atividades sobre apresentação pessoal. 

Frequência: 10h 
Nota: 10 

Entrega: 08/05 

2 
10 a 15/05 

 

 
13/05 Atividades de interpretação de textos e sobre rotinas.  

Frequência: 10h 
Nota: 20 

Entrega: 15/05 

3 
17 a 22/05 

20/05 Atividades de interpretação de textos e sobre eventos passados. Frequência: 10h 
Nota: 20 

Entrega: 22/05 

4 
24 a 29/05 

27/05 Atividades de interpretação de textos. Elaboração de um rascunho da 
apresentação escrita de um instrumento musical escolhido.  

Frequência: 10h 
Nota: 10 

Entrega: 29/05 

5 
31/05 a 05/06  

03/05 
Feriado (não 
haverá aula 
síncrona) 

Produção escrita da apresentação do instrumento escolhido. 
Frequência: 10h 

Nota: 15 
Entrega: 05/06 

6 
07 a 12/06 

 
10/06 

Apresentação oral do instrumento escolhido – na aula síncrona ou em 
vídeo 

Frequência: 10h 
Nota: 25 

Entrega: 12/06 

  
Exame final 

100 pontos 
14 a 18/06 

 
 

 

https://www.linguee.com.br/

