
 

 

 

CATÁLOGO DE CURSOS PARANÁ FALA INGLÊS UNESPAR 2022/01 

 

Informações importantes: Os cursos serão ministrados tanto presencialmente, nos 

laboratórios do PFI em cada campus, e de maneira remota, fazendo uso de plataformas 

virtuais de ensino, mesclando momentos síncronos (ao vivo) e assíncronos (para a 

realização de tarefas). Verifique a modalidade do curso nas tabelas a seguir.   

É imprescindível que o aluno tenha a disponibilidade total das horas estipuladas para 

cada curso no dia em que as aulas ocorrem, pois, para aprovação, é necessário 

frequentar 75% da carga horária do curso e obter aproveitamento de 70% do conteúdo 

avaliado.  

 

 

 

 

CURSO 1: INGLÊS GERAL – INICIANTES A 

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 Campus  Modalidade  Material + 

investimento 

1  

60h (4h por 

semana) 

Sábados 

13:00 - 17:00 

 

26/03/2022 a 

09/07/2022 

Apucarana   

Presencial 

 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 110 

(R$85,00 o semestre) 

2 Sábados 

08:00 - 12:00 

Paranaguá 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

CURSO 2: INGLÊS GERAL – INICIANTES B 

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

quatro habilidades: leitura, escrita, oralidade e escuta. Indicado para aqueles que realizaram o curso para 

iniciantes A.  

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Sábados 

13:00 - 17:00 

 

26/03/2022 a 

09/07/2022 

 

Paranaguá 

 

Presencial 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 110 

(R$85,00 o semestre) 

CURSO 3:  INGLÊS GERAL – PRÉ-INTERMEDIÁRIO A 

Sobre o curso: Curso ofertado para aqueles que já possuem um conhecimento em nível básico da língua 

inglesa (nível A1)  e desejam retomar/continuar os estudos do idioma em suas quatro habilidades: leitura, 

escrita, oralidade e escuta. 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Sábados 
08:00 - 12:00 

 

26/03/2022 a 

09/07/2022 

 

Campo 

Mourão 

 

Presencial 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 115 

(R$85,00 o semestre) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 4:   INGLÊS GERAL – PRÉ-INTERMEDIÁRIO B  

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

inglesa (nível A1) e desejam retomar/continuar os estudos do idioma em suas quatro habilidades: leitura, 

escrita, oralidade e escuta. Também indicado para alunos que realizaram o pré-intermediário A.  

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Sábados 
13:00 - 17:00 

 

26/03/2022 a 

09/07/2022 

 

Campo 

Mourão 

 

On-line 

(Google 

classroom + 

Google Meet) 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 115 

(R$85,00 o semestre) 

CURSO 5:   INGLÊS GERAL – INTERMEDIÁRIO A 

Sobre o curso:   Curso ofertado para aqueles que já possuem um conhecimento em nível básico da língua 

inglesa (nível A2). 

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Sábados 
08:00 - 12:00 

 

26/03/2022 a 

09/07/2022 

 

Apucarana 

 

On-line 

(Google 

classroom + 

Google Meet) 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 120 

(R$85,00 o semestre) 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 6:  INGLÊS GERAL – INTERMEDIÁRIO B 

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

inglesa (nível A2). Indicado também para alunos que cursaram o Intermediário A.  

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Sextas  
08:00 - 12:00 

 

25/03/2022 a 

08/07/2022 

 

Apucarana 

 

On-line 

(Google 

classroom + 

Google Meet) 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 120 

(R$85,00 o semestre) 

CURSO 7:    INGLÊS GERAL – PÓS-INTERMEDIÁRIO B 

Sobre o curso: O objetivo deste curso é o aprimoramento em nível avançado da língua inglesa em suas 

quatro habilidades. É indicado para alunos que já realizaram os cursos anteriores e/ou possuem nível 

intermediário do idioma (nível B1).  

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
60h (4h por 

semana) 

 

Terças e 
Quintas  

17:00 - 19:00 

 

22/03/2022 a 

30/06/2022 

 

Paranaguá 

 

On-line 

(Google 

classroom + 

Google Meet) 

Plataforma Smrt 

English – 

livro English 125 

(R$85,00 o semestre) 



 

 

 

 
 

 

CURSO 8:    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 Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
30h (2h por 

semana) 

 

Quintas 
10:00 - 12:00 

 

24/03/2022 a 

07/07/2022 

 

Campo 

Mourão 

 

Presencial 

Plataforma Smrt 

English – livro 

Reading & 

Comprehension 110 

(R$55,00 o semestre) 

CURSO 9:   INGLÊS ACADÊMICO – INTERMEDIÁRIO COM ÊNFASE EM INICIAÇÃO À 
PESQUISA 

Sobre o curso: Curso voltado para a prática da leitura e 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 realizar leituras de textos acadêmicos e produzir textos científicos curtos em inglês. Indicado 

para alunos que fazem parte do programa de iniciação científica, pós-graduandos, docentes e agentes que 

já possuem um conhecimento intermediário (nível B1) do idioma.  

Turma Carga 

horária 

Dias e 

horários 

Duração Campus Modalidade Material + 

investimento 

1 
30h (2h por 

semana) 

 

Sextas   
10:00 - 12:00 

 

25/03/2022 a 

08/07/2022 

 

Campo 

Mourão 

 

On-line 

(Google 

classroom + 

Google Meet) 

Material elaborado 

pela equipe 

pedagógica PFI 

Unespar - sem custo 


