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Disciplina: Língua Espanhola I Código: ST014 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular 
Oferta: ERE 3 
04/05 a 10/08 

Pré-requisito:  

não há 
Co-requisito:  

Modalidade: (X) Presencial     (  )  

Totalmente EaD    (   ).............. % EaD* 

CH Total: 60 h 

CH semanal: 04h  

Padrão 

(PD):  

Laboratório 

(LB):  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
Desenvolvimento da competência oral e treinamento de estruturas básicas, contextualizando e 
envolvendo verbos auxiliares (regulares e irregulares), substantivos, artigos, adjetivos, 
pronomes e sistemas numéricos. Conhecimento da cultura dos povos de idioma hispânico 
através de textos históricos, notícias atuais, reportagens. Leitura, interpretação e produção de 
textos em nível básico. Campos léxicos – recursos fonológicos distintivos do espanhol e suas 
semelhanças e diferenças com os do português.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
PROGRAMA:  
Unidade I – A estrutura da língua espanhola 
- Verbos no presente do Indicativo. 
- Usos dos artigos; 
- Preposições, contrações; 
- Pronomes interrogativos, exclamativos, possessivos e demonstrativos; 
- Expressar preferências e manifestar acordo e desacordo sobre gostos; 
- Comprar alimentos; 
- Pedir e pagar em bares e restaurantes. 
 
Unidade II – Campos Léxicos e fonológicos 
- O alfabeto. 
- Nacionalidades, países e profissões; 
- Roupas, cores, formas e medidas;   
- Tipos de alimentos; 
- Recursos fonológicos distintivos do espanhol e suas semelhanças e diferenças com os do 
português.  
 
Unidade III – Leitura. Produção textual 
- Leitura de textos (reportagens, textos históricos, literários) em nível básico; 
- Produções textuais em nível básico. 
 

OBJETIVO GERAL 
Apresentação de estruturas básicas em língua espanhola para desenvolvimento da prática 
escrita.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Compreensão das diferenças fonéticas das variedades da língua espanhola; 
- Compreensão e produção de textos em língua espanhola em nível básico. 
- Reconhecimento de traços da cultura dos povos de idioma hispânico através de textos históricos, 
notícias atuais, reportagens (em nível básico). 
 
  

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As atividades acontecerão de forma síncrona (7 encontros obrigatórios) e assíncrona pelo AVA 
UFPR Virtual, através de vídeos, leituras e exercícios. Poderão ser agendados horários de 
conversação serão com o(a) monitor(a). A frequência será monitorada pela realização de 
exercícios e assistências às aulas síncronas, bem como atividades realizadas caso não seja 
possível assistir às aulas sincronamente.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
1. Participação nas aulas síncronas (ou entrega das atividades após assistir à aula gravada) 
UFPR Virtual: 10 
2. Atividades avaliativas (semanais): 30 
3. Avaliação oral: 30 
4. Avaliação escrita: 30 
Total:  100 pontos 
 
As atividades avaliativas – geralmente solicitadas semanalmente – deverão ser enviadas 
na data estipulada, para a contabilização da nota acordada. Caso sejam entregues após, será 
considerada a METADE da nota. 
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Datas e horários para a realização das atividades síncronas 
 
Maio: 04, 11, 18 e 25 
Junho: 01, 08, 15, 22, 29 
Julho: 06, 13, 20, 27 
Agosto: 03 e 10 
 
Final: 17 agosto 
 
Horário: 19h às 21h 
_____________________________________________________________________________ 

Informações importantes 
 

30h síncronas (15 encontros de 2h) + 30h assíncronas.  
Total: 15 semanas + 1 exame final (17 de agosto/ 2021, das 19h às 21h) 
1 avaliação escrita 
1 avaliação oral 
Atividades avaliativas 
Presença nas aulas síncronas ou entrega das atividades após assistir à aula gravada, 
disponibilizada na UFPR Virtual serão contabilizadas na nota final.  
 
 
 



 
Professora da disciplina: Valeria Verónica Quiroga 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado: Juliana da Silva Passos  
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

 


