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Objetivos

Objetivos da Unidade Curricular
Disciplina de carácter prático, que apresenta os seguintes objectivos:
- Comunicar em Inglês Técnico de maneira rápida e eficiente numa abordagem comunicativa tecnológica, utilizando
metodologia eficiente e prática, realçando gramática e vocabulário, a parte áudio e oral simulando contextos
profissionais.
- Compreender contextos relativos a áreas de prioridade imediata. - Descrever profissões e tarefas inerentes a
estas, o meio circundante e assuntos relacionados com necessidades imediatas
Resultados da Aprendizagem

No final do curso, os alunos deverão adquirir os seguintes conhecimentos e competências:
- Adquirir as técnicas comunicativas nas quatro competências fundamentais (listening, speaking, reading e writing),
relativamente ao mundo do trabalho e das novas tecnologias, Marketing, Finanças, Economia e atendimento ao
público em contextos diversos.
- Rever e apreender as principais estruturas da Língua Inglesa, na área do léxico e da gramática.
- Interpretar e produzir diferentes tipos de texto, ganhando crescente autonomia no uso das
Competências linguísticas, discursiva e estratégicas (Inglês corrente e técnico).
Conteúdos Programáticos

Temas:
1. O Mundo do trabalho - correspondência formal, carta de apresentação, CV e técnicas de entrevista.
2. Técnicas de atendimento ao público através do Telefone

3. As Novas Tecnologias no Mundo do Trabalho
4. Marketing e publicidade
5. Economia e finanças

Conteúdos Gramaticais:
- Revisão de tempos verbais (forma e uso)
- Revisão de WH question words
- O Comparativo e Superlativo de Adjetivos
Bibliografia Recomendada

Headway – Oxford University Press
Vocabulary in Practice, Cambridge University Press
Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objectivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma abrangente a língua inglesa de forma a comunicar eficazmente,
começando com os conceitos básicos de qualquer língua como a fonética e a sua estrutura, passando pelo
vocabulário e gramática basilar e terminando na análise da unidade curricular como um todo nomeadamente às
componentes essenciais do áudio, da leitura, compreensão escrita e oral.
No que respeita ao segundo objectivo, os temas e casos foram seleccionados para mostrar a diversidade de
temáticas que se podem abordar na aprendizagem de uma língua estrangeira, simulando contextos reais.
Em relação ao terceiro objectivo e ao longo da exposição dos conteúdos serão feitas alusões às principais questões
e desafios que ocupam a atenção dos formandos na área técnica e tudo inerente a esta grande área de saber.
Métodos de Avaliação

A avaliação é contínua e periodica.
Estudantes Regulares
•Dois testes escritos (60%)
•Apresentação Oral (20%)
*Mini Apresentação Oral (10%)
* Pontualidade/ Assiduidade/ Trabalho em sala de aula/ Trabalhos individuais (10%)

Estudantes com estatuto de Trabalhador-Estudante
•Dois testes escritos (80%)
•Apresentação Oral (20%)

Para realizar o segundo teste, os estudantes são obrigados a ter nota igual ou superior a 7 valores (em 20) no
primeiro teste de avaliação contínua. No caso de não cumprirem este requisito, passam para exame diretamente.
Esta norma aplica-se a todos os estudantes (regulares/trabalhadores-estudantes). Os alunos terão de fazer uma
apresentação oral. Para tal, ser-lhes-á proposto um tema e é de cariz obrigatório.

