
 
Faculdade de Letras 

Disciplina: Inglês para fins acadêmicos I Código: 

Professor:  Ano:  Semestre:  

Pré-requisito:   

Carga horária teórica: 60 h Carga horária prática: Total: 60 h Nº créditos: 04 

Ementa: 
Desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral e escrita no nível intermediário 
(nível B1 segundo o Common European Framework of Reference). Desenvolvimento de estratégias e 
leitura de pequenos textos acadêmicos, estratégias de identificação de relevância textual e de 
identificação de elementos essenciais de palestras acadêmicas. Organização e preparação de 
apresentações acadêmicas. Revisão de apresentação (texto escrito e slides).  
Conteúdo Programático  
Unidade 1 
Leitura: leitura contextual, geral e de termos-chave  
Compreensão e produção oral: como pedir ajuda nos estudos 
Escrita: organização de idéias; palavras de ligação 
Gramática e vocabulário: formas substantivadas, -ing, presente simples no inglês acadêmico; sentenças com if; 
colocações com conclusion. 
Unidade 2 
Leitura: compreensão de pergunta de redação; identificação da relevância do texto;  
Compreensão e produção oral: confirmação de compreensão 
Escrita: construção de parágrafo 
Gramática e vocabulário: sintagmas nominais; presente perfeito e passado simples; classe de palavras; 
expressões de quantidade; estrutura da sentença. 
Unidade 3 
Leitura: como decidir o que ler para escrever uma redação acadêmica; estratégias de anotação  
Compreensão e produção oral: planejamento dos parágrafos principais da redação; escrita de uma breve 
redação (foco em como apresentar dados)  
Escrita: construção de parágrafo 
Gramática e vocabulário: sintagmas nominais; presente perfeito e passado simples; classe de palavras; 
expressões de quantidade; estrutura da sentença. 
Unidade 4 
Leitura: como extrair idéias principais do texto; leitura interativa  
Compreensão e produção oral: organização de idéias; apresentação de pontos de vista  
Escrita: rascunho e construção de argumentos 
Gramática e vocabulário: sintagmas nominais; sintagmas preposicionados; construção de palavras; expressões 
de freqüência; verbos dicendi. 
Unidade 5 
Leitura: identificação de informações e conceitos chave  
Compreensão e produção oral: descrição de processo como parte de uma apresentação oral 
Escrita: rascunho e revisão de conteúdo  
Gramática e vocabulário: palavras associadas à “planejamento”; linguagem da “possibilidade”; definições; 
linguagem de apresentação; classes de palavras da Academic Word List. 

Bibliografia 
THAINE, C. Cambridge Academic English – Intermediate. Cambridge University Press: Cambridge. 2012.  
MACMILLAN free online dictionary. Disponível em http://www.macmillandictionary.com/ 
Cambridge Academic Content Dictionary. 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Third Edition. 
Serão indicadas outras referências ao longo da disciplina, incluindo acesso a corpora acadêmicos gratuitos online.  

AVALIAÇÕES  VALOR DATA DE ENTREGA 

PROVA  Unidades 1 e 2* 20  

Trabalho Oral e escrito 20  

PROVA Unidades 3 e 4 20  

PROVA Unidade 5 20  

Trabalho  Oral e escrito  20  

 As unidades referem-se ao livro base da disciplina (Cambridge Academic English – Intermediate). 
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