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EMENTA 

 
Desenvolvimento da competência comunicativa (oral e escrita) em nível básico. Leitura, interpretação e produção de 
textos em nível básico e relacionados ao cotidiano do profissional de Secretariado Executivo.  
Introdução ao conhecimento e reflexões introdutórias da língua inglesa internacional. Ênfase no vocabulário básico 
utilizado na área de negócios e no mundo coorporativo.  
 

 
 

PROGRAMA 
Gramática: 
Verbo be; pronomes sujeitos (I, you...); pronomes possessivos (My, your...), artigos (a, an, the); demonstrativos (this, 
that, these, those), adjetivos; imperativos; let’s; presente simples; perguntas; possessivos (Whose, ‘s); preposições de 
tempo e lugar; advérbios de frequência. 
Vocabulário: semana; números; países e nacionalidades; sala de aula; objetos; cores; very|really; sentimentos; verbos 
frasais; profissões; advérbios de perguntas e frequência; família; rotina. 
Pronúncia: vogais; consoantes; alfabeto; silabas tônicas; entonação; ligação entre palavras. 
 
 

 
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. Falar, entender, ler e escrever datas, número de 1 a 100, nomes de países, estações do ano, objetos de sala de aula 
e de escritório, vocabulário sobre atividades do mundo do trabalho, parentesco, vocabulário e expressões sobre o 
vestuário 
2. Fazer apresentações pessoais 
3. Cumprimentar pessoas 
4. Preencher formulários com dados pessoais  
5. Falar, entender e escrever características de objetos e características pessoais   
6. Entender e descrever oralmente e por escrito atividades cotidianas 
7. Fazer pedidos em restaurantes 
8. Falar ao telefone usando vocabulário básico 
9. Reconhecer alguns aspectos culturais 
10. Ler e compreender textos de nível básico 
 

 



 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As habilidades descritas nos objetivos específicos serão desenvolvidas por meio de: 
 
- atividades escritas, orais, de audição e leitura; 
- exercícios individuais, 
- produção de textos diversos; 
- realização e apresentação.  
 
As aulas terão o apoio do livro didático “American English File 1”, porém todo material obrigatório será disponibilizado 
no UFPRvirtual(AVA) em PDFs e em vídeos.  
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 
Utilizaremos e-mail para avisos sobre atividades e comunicação comigo (iarabruz@ufpr.br). A professora responderá 
em até 48 horas. Haverá horários específicos para sanar dúvidas síncronas em que a professora estará online para 
responder aos alunos.   
Encontros síncronos com toda turma serão agendados com antecedência com duração de 1 hora cada no período 
noturno.  
Será utilizado o chat do AVA. 
As informações essenciais estão postadas no AVA na descrição da disciplina e em avisos. 
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Serão realizadas 5 avaliações durante o semestre, cujas notas serão distribuídas da seguinte forma: 
 
1. Avaliação escrita 1: 100 
2. Avaliação oral 1: 100 
3. Avaliação escrita 2: 100 
4. Avaliação por meio de atividades: 100 pontos. 
 
As avaliações escritas serão textos entregues via AVA ou questionários respondidos online. As avaliações orais serão 
realizadas através de gravação de áudio e/ou vídeos postados em plataforma para isso e haverá orientações e tutorias 
explicativos.  
 
Ao final do semestre a média será o resultado da soma das 4 avaliações, dividido por 4.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. American English File 1. Oxford University Press, 2013, 2nd 
Edition. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University Press, 2007, 3rd Edition. 
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
COTTON, David, FALVEY, David, KENT, Simon. Market Leader Elementary: Business English Course Book. Pearson, 2012, 3rd 
Edition. 
KNIGHT, G.; O´Neil, M. & Hayden. Business Goals 1 (Student’s book). Cambridge University Press, ELT, 2005. 
SWAN, M. & WALTER C. How English works: a grammar practice book. Oxford: Oxford University Press, 1997. 
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 1 (Student’s book). Cambridge University Press, ELT, 2006.  
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and edited by John Parker and Monica Stahel), São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, 3º Edição. 
ASHLEY, A. A handbook of commercial correspondence. Oxford: Oxford University, 1999, 2nd Ed. 
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
VINEY, P. Survival English: international communications for professional people: student's book. Oxford: MacMillan 
Heinemann, 2004. 
 

Contato Prof.: iarabruz@ufpr.br 
 
Professor da Disciplina: Iara Maria Bruz 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,425373,'Geffner,_Andrea_B',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,48877,'Viney,_Peter',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,101,86,227121,5,'resultado',1);


 
 
Coordenadora do curso de Secretariado: Juliana Passos 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 
Data da aprovação do Plano de Ensino: ______/______/2020. 
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