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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina: Compreensão e Produção Oral em Língua Inglesa II
Código: LLE 7412
Carga horária total: 72 h/a – 04 créditos
Fase: 2ª
Prática como Componente Curricular (PCC):
Não há
Equivalência: LLE 5022
Pré-requisito: LLE 7411 ou LLE 5021

2. EMENTA
Compreensão e produção de textos orais em língua inglesa através da exposição do
aluno a gêneros textuais/discursivos característicos de situações do cotidiano, do trabalho e da
mídia.

3. OBJETIVO
Desenvolver as habilidades linguísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a
interação no modo oral através da compreensão e produção, em língua inglesa, de gêneros
textuais/discursivos em situações do cotidiano, do trabalho e da mídia.
3.1 Objetivo Específico
Desenvolver a compreensão e produção oral de gêneros textuais/discursivos usados
no cotidiano, no trabalho e na mídia; desenvolver a compreensão de enunciados de maior
elaboração gramatical, lexical e fonológica; desenvolver a produção oral de enunciados de
maior elaboração e acurácia gramaticais, lexicais e fonológicas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Compreender, elicitar e fornecer informações sobre atividades e situações do
cotidiano.



Compreender, elicitar e fornecer informações sobre atividades e situações
relacionadas ao mundo do trabalho.



Compreender e produzir textos orais sobre temas atuais nos gêneros característicos da
mídia.



Compreender e produzir padrões de phrasing, stress, ritmo, entonação e linking mais
elaborados.



Perceber e produzir sons e sequências de sons de vogais e consoantes.
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