
 

 

 

CATÁLOGO DE CURSOS PARANÁ FALA INGLÊS UNESPAR 2020/02 

 

Informações importantes: Os cursos serão ministrados em plataformas virtuais de 

ensino, mesclando momentos síncronos e assíncronos. Por isso, é imprescindível que 

os estudantes tenham disponibilidade de participação das atividades on-line no horário 

da turma escolhida.  

Cursos com 30 horas semestrais terão, a cada semana, 1 hora de aula ao vivo e 1 hora 

destinada à realização de atividades.  

Cursos com 60 horas semestrais terão, a cada semana, 1 hora e 30  minutos de aula 

ao vivo e 1 hora e 30 minutos destinada à realização de atividades.   

* Preço excepcionalmente para este semestre. Em 2021, o valor voltará ao seu custo normal de R$85,00.  

 

 

CURSO 1: INGLÊS GERAL PARA INICIANTES 

Sobre o curso:  Curso voltado para iniciantes que desejam começar a aprender a língua inglesa em suas 

quatro habilidades: leitura, escrita, oralidade e escuta. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1  

60h (4h por 

semana) 

 

Seg/Qua 

14:00 às 

16:00 

09/09/2020 

a 

16/12/2020 

Alexandre  

Plataforma Smrt 

English – livro 

English 110 

(R$55,00* o 

semestre) 

Smrt English + 

Google 

classroom + 

Google Meet 
2 

Sábados 
08:00 -12:00 

12/09/2020 

a 

19/12/2020 

Samuel 



 

 

* Preço excepcionalmente para este semestre. Em 2021, o valor voltará ao seu custo normal de R$85,00. 

 

* Preço excepcionalmente para este semestre. Em 2021, o valor voltará ao seu custo normal de R$85,00.  

 
 

CURSO 2: INGLÊS GERAL PARA INICIANTES 

Sobre o curso: Este curso é sugerido para aqueles que já possuem algum conhecimento básico da língua 

inglesa e desejam retomar/continuar os estudos do idioma em suas quatro habilidades: leitura, escrita, 

oralidade e escuta. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1  

60h (4h por 

semana) 

 

Sextas 

13:00-17:00 

11/09/2020 

a 

18/12/2020 

Alexandre  

Plataforma Smrt 

English – livro 

English 115 

(R$55,00 o 

semestre) 

Smrt English + 

Google 

classroom + 

Google Meet 
2 

Sábados 
08:00 -12:00 

12/09/2020 

a 

19/12/2020 

Marinella 

CURSO 3:  INGLÊS GERAL – INTERMEDIÁRIO 

Sobre o curso: Curso ofertado para aqueles que já possuem um conhecimento considerável da língua 

inglesa (nível B1). 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1 

 

60h (4h por 

semana) 

 

Sábados 
13:00-17:00 

12/09/2020 

a 

19/12/2020 

Samuel Plataforma Smrt 

English – livro 

English 120 

(R$55,00 o 

semestre) 

Smrt English + 

Google 

classroom + 

Google Meet 



 

 

 
 

 

CURSO 4:   INGLÊS INICIANTE COM ÊNFASE EM COMPREENSÃO ESCRITA 

Sobre o curso:  O objetivo deste curso é oferecer técnicas de leitura para compreensão de textos escritos 

em língua inglesa em nível básico. Serão trabalhados gêneros textuais simples para que o aluno possa 

compreender minimamente uma produção escrita em inglês. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1 

  

30h (2h por 

semana) 

Terças 
10:00-12:00 

08/09/2020 

a 

15/12/2020 

Marinella 

Plataforma Smrt 

English – livro 

Reading & 

Comprehension 

110 

(R$55,00 o 

semestre) 

Smrt English + 

Google 

classroom + 

Google Meet 
2 

Sextas 
10:00-12:00 

11/09/2020 

a 

18/12/2020 

CURSO 5:    INGLÊS PRÉ-INTERMEDIÁRIO COM ÊNFASE EM PRODUÇÃO ORAL 

Sobre o curso: O objetivo deste curso é oferecer aos participantes noções básicas da fonética e fonologia 

da língua inglesa para aprimoramento da pronúncia e audição. É desejado que o aluno já possua um 

conhecimento considerável do idioma (nível A2). Não é um curso de conversação. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1 

 
 

30h (2h por 

semana) 

Quintas 
10:00-12:00 

10/09/2020 

a 

17/12/2020 

Alexandre 

Material 

elaborado pela 

equipe 

pedagógica 

(sem custo) 

Google 

classroom + 

Google Meet 

2 
Quintas 

16:00-18:00 



 

 

 

 
 

CURSO 6:   INGLÊS ACADÊMICO PÓS-INTERMEDIÁRIO COM ÊNFASE EM 
COMPREENSÃO ESCRITA 

Sobre o curso: O objetivo deste curso é oferecer suportes para a compreensão de produções escritas em 

língua inglesa. Sugerido para aqueles que têm interesse em prestar provas de proficiência para aprovação 

em cursos específicos que exigem leitura e interpretação de texto, como processo seletivo de cursos pós-

graduação (mestrado e doutorado), por exemplo. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1 

 

30h (2h por 

semana) 

 

Qua/Sex 
16:00-18:00 

09/09/2020 

a 

23/10/2020 

Marinella Material 

elaborado pela 

equipe 

pedagógica 

(sem custo) 

Google 

classroom + 

Google Meet 

CURSO 7:   INGLÊS ACADÊMICO PÓS-INTERMEDIÁRIO COM ÊNFASE EM PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Sobre o curso: Curso voltado para a prática da escrita acadêmica em língua inglesa, com foco em aspectos 

linguísticos que compõem produções textuais da área científica. Ao final do curso espera-se que o aluno 

consiga compreender quais estruturas da língua inglesa são mais utilizadas em artigos e textos acadêmicos 

e como utilizá-las de maneira correta. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Professor(a) Material + 

investimento 

Plataformas 

1 

 

30h (2h por 

semana) 

 

Qua/Sex 
16:00-18:00 

28/10/2020 

a 

18/12/2020 

Marinella Material 

elaborado pela 

equipe 

pedagógica 

(sem custo) 

Google 

classroom + 

Google Meet 


