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Ficha 2 (variável) 
 
 

 
 

Disciplina: Oficina de Língua Inglesa II Turma B Código:  TCI 132 

Natureza:  
( X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Período especial: 
27/07/2020 – 11/09/2020 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD      (  )____ *C.H.EaD 
CH Total: 60 
CH semanal: 10 Padrão (PD):15 Laboratório (LB): 45 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Desenvolvimento de práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de gêneros textuais da 
comunicação institucional. Elaboração de roteiros e de projetos e produtos em áudio. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
- Produtos institucionais em língua inglesa como: apresentação, roteiro, scripts, gêneros de áudio, podcasts, 
entrevistas, release a audiorelease, entre outros;  
- Diferentes gêneros textuais da área de comunicação institucional em língua inglesa;  
- Usos da língua inglesa no mundo, no ambiente do trabalho e no Brasil;  
- O papel da língua inglesa como língua internacional e/ou franca;  
- Apresentação oral; 
- Tópicos gramaticais e lexicais necessários à elaboração dos produtos institucionais.  

 
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, por meio de trabalho interdisciplinar com a disciplina 
de Laboratório de Áudio e Comunicação e Marketing Digital; 

3. Percepções sobre as diferenças entre textos e adequações ao público alvo; 
4. Compreensão sobre o papel da língua inglesa como língua internacional e/ou franca; 
5. Construção de sentidos sobre o papel da língua inglesa no mundo, no ambiente do trabalho e no Brasil; 
6. 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 por meio de aulas expositivo-dialogadas, 
envolvendo participação dos alunos para as práticas de elaboração de produtos institucionais, envolvendo textos orais 
e escritos. Para essas práticas, os alunos trabalharão individualmente. Para as atividades de produção oral e escrita, 
haverá inicialmente momentos de explicação e contextualização, através de vídeos e outros materiais disponibilizados 
no AVA e, posteriormente, produção individual e/ou em grupos. Os alunos precisarão utilizar o chat e os fóruns 
disponibilizados no AVA.  

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 
matutino e outro 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 
 

 A avaliação da disciplina será composta por 3 produções, envolvendo cada uma a produção escrita/planejamento e a 
oral/entrega final do produto, de diferentes produtos institucionais. Cada entrega terá nota máxima de 100 pontos (100 
para a escrita e planejamento e 100 para a oralidade e entrega final); serão portanto 600 pontos que ao final do 
semestre, divididos por 6, constituirão a média do semestre. A avaliação será processual, portanto 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.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. American English File 1. Oxford University 
Press, 2015, 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 (mínimo 05 títulos) 

CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2009.  
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, 3rd Edition.  
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 
 

 
Professor da Disciplina: Iara Maria Bruz 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


