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PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
  

 

Disciplina: Oficina de Língua Inglesa II Código:  TCI 132 
 

 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ) 15h *Ch EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 06 
Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 45 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

    

 
EMENTA 

 
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 

 
1) Produtos institucionais em língua inglesa: 
- Apresentação oral,  
- Scripts,  
- Gêneros de áudio,  
- Podcasts,  
- Entrevistas,  
- Release a audiorelease,  
- Radionovela; 
 
2) Diferentes gêneros textuais da área de comunicação institucional em língua inglesa;  
 
3) 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. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
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. Conscientização e prática de estruturas linguísticas necessárias à elaboração de diferentes produtos 

institucionais. 
 
 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
1) Distribuição da carga horária e disponibilização dos conteúdos: A oferta da disciplina iniciará no primeiro ciclo do 
período especial, mais especificamente no dia 20 de julho, e terminará no dia 26 de setembro. Terá, portanto, duração de 
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10 semanas, organizadas em módulos de 6 horas semanais de atividades remotas, distribuídas em 1h40 de aula síncrona, 
às quintas-feiras, das 10h às 11h40 (conforme grade horária aprovada pelo colegiado de curso) e será realizada pela 
ferramenta Microsoft Teams e 4h20min de atividades assíncronas. As aulas serão gravadas para que os alunos que não 
puderem participar, possam assistir em outro horário. A disponibilização dos conteúdos, bem como a realização de todas 
as atividades, será pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UFPR Virtual (www.ufprvirtual.ufpr.br) mais 
especificamente a plataforma moodle, e também os recursos do office 365 (Teams, e-mail, entre outros). Serão elaborados 
guias didáticos para a organização dos conteúdos, disponibilização e orientações para a realização das atividades de 
produção oral e escrita dos produtos institucionais listados no programa. Serão disponibilizados conteúdos para 
aprofundamento teórico sobre os temas do programa, por meio de vídeos, áudios, links de sites para a prática online de 
aspectos gramaticais, textos, artigos, exercícios, etc., todos com o objetivo de dar suporte para prática discursiva, 
estratégica e linguística, conforme as necessidades dos alunos. 
2) Acompanhamento e comunicação: o acompanhamento da participação dos alunos nas atividades propostas será feito 
pelos postagem de tarefas (em arquivos de texto, áudio e vídeo) e participação em fóruns de discussão. A comunicação 
com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback disponíveis no moodle, além de e-mails e mensagens em 
grupo de whatsApp.  
3) Tutoria: o atendimento tutorial aos alunos será realizado conforme as demandas das atividades propostas, no próprio 
ambiente virtual de aprendizagem e também no horário reservado à disciplina para os momentos síncronos. Além disso, o 
retorno às atividades desenvolvidas por cada aluno será dado em até uma semana da postagem. Caso a disciplina tenha 
monitor (a depender do resultado de edital para monitoria digital), este será cadastrado no moodle também ficará à 
disposição, ajudando o professor no atendimento às demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração de conteúdos 
que apoiarão o desenvolvimento das atividades propostas.  
4) Recursos e materiais didáticos: no ambiente virtual de aprendizagem (moodle e teams) serão disponibilizados 
conteúdos de apoio (exercícios com prática online de aspectos gramaticais da língua, vídeos, áudios, links, textos, 
exercícios, artigos) para estudo, aprofundamento ou esclarecimento de dúvidas de usos linguísticos, e realização de 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de conteúdos em língua inglesa e de produtos institucionais. Entre os materiais 
adotados estarão conteúdos próprios e desenvolvidos para uso em processos de aprendizagem a distância (práticas de 
usos da língua online) e recursos educacionais abertos (slideshare, link de sites especializados e de notícias, vídeos e 
artigos científicos).  
5) Ambientação dos recursos tecnológicos: para o desenvolvimento das atividades da disciplina, haverá um período de 
ambientação do moodle, com fórum de ambientação e tutoriais, de acordo com a demanda da necessidade dos alunos, 
além da disponibilidade do monitor (caso a disciplina seja contemplada com a monitoria digital).  
6) Frequência: o registro da frequência será determinado pela participação/entrega das atividades remotas, e será feito 
pela conferência dos relatórios do moodle (identificado pelo acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados), postagem 
da realização das atividades orais e escritas propostas, e ferramentas de feedback disponíveis. Será feito, também, um 
controle em relação ao cumprimento dos prazos de realização de cada atividade, sendo que cada uma será corrigida e 
pontuada, e as notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas do moodle. 
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação da disciplina será realizada por meio da elaboração dos produtos institucionais previstos no programa da 
disciplina e será processual, ou seja, terá uma função formativa por meio do acompanhamento da realização das atividades 
avaliativas, mais especificamente, da elaboração dos produtos institucionais que estão previstos para os alunos produzirem 
durante o desenvolvimento da disciplina. Assim, a avaliação da disciplina será comporta por três atividades avaliativas, 
compostas pela elaboração dos produtos institucionais descritos no programa. Cada uma das atividades avaliativas será 
composta por uma produção escrita e uma produção oral, e cada produto institucional terá nota máxima de 100 pontos; 
serão, portanto, 300 pontos que ao final da oferta da disciplina serão divididos por 3. O resultado será a média do semestre. 
Será valorizado o processo de elaboração dos produtos, a entrega nos prazos estabelecidos (de acordo com o cronograma 
da oferta da disciplina), os usos adequados de linguagem, a criatividade, a adequação ao tema e ao gênero. As produções 
escritas e orais das atividades avaliativas serão postadas pelos alunos no recurso “tarefas” do AVA. Na atividade avaliativa 
da elaboração do podcast, os alunos poderão usar o recurso com o mesmo nome, disponível no AVA. 
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Professoras da Disciplina: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

 

 


