
Exame de Comprovação de Conhecimento 

Disciplina: Inglês para Fins Acadêmicos 

 

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. Desenvolvimento de vocabulário e funções de linguagens pertinentes ao contexto 

acadêmico. Organização e preparação de apresentações acadêmicas. Revisão de apresentação 

(texto escrito e slides). Escrita de textos acadêmicos com ênfase nos gêneros carta de intenção 

e resumo de pequenos textos.  

 

Conteúdo Programático  

Unidade 1 

Leitura: leitura contextual, geral e de termos-chave   

Compreensão e produção oral: como pedir ajuda nos estudos 

Escrita: organização de ideias; 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: 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: presente perfeito e passado simples; classe de palavras; expressões de 

quantidade; estrutura da sentença. 



 

 

 

Unidade 4 

Leitura: como extrair ideias principais do texto; leitura interativa   

Compreensão e produção oral: organização de ideias; apresentação de pontos de vista    

Escrita: rascunho e construção de argumentos 

Gramática e vocabulário: sintagmas nominais; sintagmas preposicionados; construção de 

palavras; expressões de frequência. 

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 

 Cambridge Academic English Intermediate: An Integrated Skills Course for EAP – B1 

Student’s Book (Craig Thaine, Cambridge University Press). 

 

Realização da Prova: O link para acesso a prova da disciplina Inglês para Fins Acadêmicos 

será disponibilizado pelo professor por e-mail ao candidato no dia 26/03/2021, às 9h.  


