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Título do Curso Inglês para compreensão oral de palestras 

Apresentação do Curso 
O objetivo do curso é aprimorar a compreensão oral em língua 
inglesa por meio das palestras online TED Talks. 

Docente Responsável  

Nº USP  

Ministrante(s) Priscila Mayumi Hayama 

Público- alvo 
Público USP em geral (alunos de graduação e pós-graduação, 
funcionários e docentes) e público externo. 

Carga horária 20h 

Modalidade ( X ) Presencial     (    ) Semi-presencial      (    ) A distância 

Período de oferecimento 1º semestre 2020 

Objetivos Gerais 
Aprimorar a compreensão oral em língua inglesa por meio de 
palestras online. 

Objetivos Específicos 
Apresentar e praticar estratégias de compreensão oral em 
palestras. 

Justificativa 

Considerando-se as iniciativas de internacionalização da 
Universidade de São Paulo, o curso Inglês para Compreensão 
Oral de Palestras pode aprimorar o desempenho do público USP 
na condição de ouvintes em palestras e situações afins. 

Conteúdo Programático 

● Estratégias de compreensão oral (anotações, inferências, 
monitoramento etc.); 

● Atividades práticas, individuais e em pequenos grupos, de 
compreensão oral de palestras TED Talks. 

● Pronúncia de falantes nativos e não-nativos. 
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Metodologia Aulas expositivas, exercícios para prática. 

Avaliação Avaliação continuada por meio de tarefas individuais. 

Critérios para aprovação  Frequência de 85% ou mais, e nota mínima 7,0. 

Frequência mínima 85% 

Oferecimento 4ª, 15:00-17:00 

Número de vagas por turma 20 (número mínimo de alunos para abertura do curso: 10) 

Pré-Requisitos 
Nível intermediário a avançado em inglês. Será aplicado um teste 
para avaliação do conhecimento de língua inglesa dos candidatos. 

Teste de Nível A definir 

Critérios para atribuição de 

vagas 

Nota no teste de nível, com mínimo de 50% de acerto no teste.  

Bibliografia 
LYNCH, T. Study listening. CUP, 1992. 
TED Talks. Disponível em: www.ted.com 
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