
  
PLANO DE ENSINO 

(Resolução/CONEP nº 12, de 04/04/2018) 
 
 COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS 

 LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: PCI: O ensino de língua estrangeira por meio de tecnologia Período: PCI Currículo: 2019 
Docente (qualificação e situação funcional): Professora Adjunta 
Dra. Fernanda Henriques Dias 

Unidade Acadêmica: DELAC 

Pré-requisito: -------- Co-requisito: ------ 
C.H. Total:  

115h30min 
C.H. Prática:  

115h30min 
C. H. Teórica:  
— 

Grau: Licenciatura Ano: 2020 Semestre: 1º Remoto 
Emergencial 

EMENTA 
Práticas com novas tecnologias usadas dentro e fora de sala de aula para ampliar as possibilidades no que se
refere à aprendizagem de Língua Estrangeira. Noções de novos gêneros; em particular, gêneros digitais. Uso da
linguagem, oral e escrita, em ambientes virtuais e/ou eletrônicos. 

 OBJETIVOS 
- Proporcionar ao estudante a oportunidade de refletir sobre o papel de novas tecnologias no ensino de língua
estrangeira; 
- Familiarizar o estudante com metodologias passíveis de adaptação às comunicações síncronas e
assíncronas em meio eletrônico; 
- Oferecer ao estudante a oportunidade de desenvolver atividades práticas para o ensino de língua estrangeira, comparando gêneros 
textuais tradicionais com novos gêneros em uso;  
- Propiciar ao estudante a oportunidade de refletir sobre sua própria prática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Tecnologias no ensino de língua inglesa 
- Plataformas para o ensino de língua inglesa 
- Programas digitais que podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa 

METODOLOGIA DE ENSINO 
     As aulas serão conduzidas de forma prática, sendo os discentes os principais protagonistas. 
     Cada discente deverá apresentar 3 aulas de 30 minutos, com base em diferentes tecnologias voltadas para o ensino de língua 
inglesa. 
     A professora da disciplina usará o Portal Didático e o Google Meet para os encontros síncronos. O grupo poderá usar outras
plataformas (desde que não gere ônus para os demais alunos), com o propósito de usar outras tecnologias no ensino de língua 
inglesa. 
     As datas e quantidades de encontros síncronos dependerá do número de alunos matriculados. Os encontros síncronos serão feitos 
apenas para a apresentação da disciplina e para a apresentação dos trabalhos propostos. 
     Horários para esclarecimento de dúvidas podem ser agendados com a professora através do e-mail. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Apresentação de 3 trabalhos de 10 pontos cada, com planos de ensino. 
- Entrega de 4 resenhas, somando 10 pontos. 
     A frequência será registrada em conformidade com a Resolução Nº 007 do CONEP, de 3 de agosto de 2020. 
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