
 

 

AÇÕES EXTENSIONISTAS DO PFI 2019/2: CLUBS 

O PFI Unespar oferece às comunidades interna e externa ótimas oportunidades de melhorar suas capacidades linguísticas no inglês: English Language                    
Culture Club, English Use Club, English Speaking and Acting Club e English Reading Club. São práticas extensionistas do PFI pensadas e desenvolvidas                      
pelos professores do PFI nos campi de Apucarana, Campo Mourão e Paranaguá. Além de terem um tom mais informal, os Clubs promovem discussões e                        
compartilhamento de leituras de literatura e outras artes, temas políticos e cotidianos, bem como pautas abertas para que os próprios participantes                     
colaborem com sugestões. Essa iniciativa abre portas para todos/as que desejam participar, mesmo não sendo estudante do programa ou da Unespar. As                      
atividades iniciaram no início do mês de outubro e continuarão até o fim do semestre letivo de 2019. 

Confira as descrições de cada Club e certifique-se se eles acontecem no Campus da sua cidade: 

Club Descrição Campus Detalhes 

ENGLISH 
LANGUAGE 
CULTURE 

CLUB 

O English Language Culture Club tem como intenção oferecer à comunidade interna e             
externa à Unespar um maior contato com a cultura de língua inglesa. Os recursos              
utilizados são mídias de entretenimento como sitcoms, séries curtas de comédia de até 20              
minutos. O foco dos encontros é discutir expressões, regras gramaticais, gírias e outros             
aspectos da linguagem. Para dar um tom mais personalizado ao grupo, a cada encontro              
são oferecidas três opções de séries televisivas, das quais uma é selecionada pelos             
participantes presentes, a fim de decidirem o episódio posterior. 

Apucarana 
 
 

 
Campo Mourão 

 
 

Paranaguá 

Lab PFI (Sala 49) - 18h às       
19h  
08 e 22 Nov; 06 Dez 

 
Lab PFI - 18h às 19h 
04 e 18 Out; 01 e 22 Nov 

 
Lab PFI - 18h às 19h 
04 e 18 Out; 01 e 22 Nov 

ENGLISH 
READING 

CLUB 

O English Reading Club propõe aos participantes um grupo de leitura, no qual a obra               
selecionada pelos participantes foi The Handmaid’s Tale , da autora Margaret Atwood. A             
fim de otimizar o tempo de discussão durante os encontros, a obra foi dividida em grupos                
de capítulos disponibilizados pelo professor. 

Paranaguá Lab PFI - 18h às 19h 
11 e 25 Out; 08 e 29 Nov 

 



 

ENGLISH 
USE CLUB 

O English Use Club propõe aos participantes situações comuns do uso da língua             
inglesa, tais como vocabulários e conversações relacionados a aeroportos, mercados,          
cinema, lojas, bancos, entre outros. Este Club proporciona aos participantes contato           
direcionado com situações que eles podem vivenciar caso viajem para o exterior. Para que              
consigamos trabalhar o dinamismo entre as turmas, teremos prática de speaking entre            
todos os níveis dos participantes.  

Campo Mourão Lab PFI - 18h às 19h 
11 e 25 Out; 08 e 29 Nov 

ENGLISH 
SPEAKING 

AND 
ACTING 

CLUB 

O English Speaking and Acting Club tem como intenção oferecer à comunidade interna e              
externa à Unespar um maior contato com a cultura de língua inglesa, bem como              
desenvolver a oralidade. A proposta é que os participantes realizem leituras de textos             
teatrais, conversação, dramatização e vivências em artes cênicas, tais como exercícios           
de interpretação e improvisação teatral em língua inglesa. 

Apucarana Lab PFI (Sala 49) - 18h às       
19h  
29 Nov; 13 Dez; 10 Jan 

 

 


