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Objetivos
Atualmente a aquisição de competências, como autonomia, responsabilidade, comprometimento e empenho, são
primordiais na formação de um individuo. Desta forma, e dando primazia a uma aprendizagem mais autónoma, a
Unidade Curricular de inglês Técnico segue a metodologia de aprendizagem Project Based Learning (PBL).
A unidade curricular de Inglês Técnico tem como objetivo primordial dotar os estudantes de competências
linguísticas e comunicativas, assim como preparar os estudantes para a utilização da língua inglesa em contexto
profissional.
Presentemente, a língua inglesa desempenha um papel importante e significativo no que ao mundo dos negócios
diz respeito. Quase todas as empresas, principalmente na área das novas tecnologias, utilizam a língua inglesa
como ferramenta de trabalho e como meio de comunicação.
Para cumprir os seus objetivos a unidade curricular de Inglês Técnico reveste-se de um carácter eminentemente
prático mais centrado nos estudantes e nas competências que devem adquirir.

Resultados da Aprendizagem
No final da unidade curricular os estudantes devem:
- Dominar fluente e corretamente a língua inglesa;
- Dominar a língua inglesa nas suas diversas competências: auditiva, oral e escrita;
- Dominar o vocabulário adequado e necessário para a área técnica do curso no qual estão inseridos;
- Interpretar diferentes textos sobre diferentes temáticas;
- Ser capaz de liderar / participar num reunião;
- Ser capaz de explicar o funcionamento de um produto ou serviço da área técnica do curso;
- Ser capaz de apresentar, em língua inglesa, um projeto, produto ou serviço;
- Ser capaz de redigir textos em língua inglesa;

- Dominar as estruturas gramaticais básicas e importantes para o correto domínio da língua inglesa.
Conteúdos Programáticos
Os principais temas a serem tratados na unidade curricular de Inglês Técnico são:
- Technical vocabulary;
- Meetings;
- Presentations;
- Telephoning;
- Writing practices;
- Job interview;
- Verb tenses - revision;
- Modal verbs.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos da UC de Inglês Técnico forma pensados de forma a permitir a consecução dos
objetivos primordiais da unidade curricular. Assim, ao trabalhar conteúdos técnicos e práticos vai proporcionar aos
estudantes um maior envolvimento na UC, pois são aulas menos expositivas e portanto mais centradas nos
estudantes. Desta forma os estudantes têm a possibilidade de por em prática a língua estrangeira e adquirir as
competências linguísticas e comunicativas constantes dos objetivos primordiais da UC.
Uma vez que a metodologia a utilizar é uma metodologia à luz das diretrizes do PBL, a unidade curricular de inglês
técnico vai adequar-se às necessidades das restantes unidades curriculares do curso, nomeadamente relativas às
competências linguísticas.
Métodos de Avaliação
A avaliação da unidade curricular é contínua e está dividida da seguinte forma:
- Participação ativa e construtiva 10%
- 1 teste escrito 35%
- 1 trabalho 25%

- 1 apresentação oral 10%
- Projeto 20%
Todos os momentos de avaliação são obrigatórios. A não realização de um dos elementos de avaliação implica a
reprovação à UC em avaliação contínua.
Avaliação por exame:
- Exame escrito 60%
- Exame oral 20%
- Projeto 20%
A prova oral é obrigatória para todos os alunos com nota igual ou superior a 8 no exame escrito.

