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Disciplina: Inglês para fins acadêmicos II Código: 

Professor:  Ano:  Semestre:  

Pré-requisito: IFA I ou autorização do coordenador após teste de 
nivelamento 

 

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 
(B1+ segundo o Common European Framework of Reference). Desenvolvimento de estratégias e 
leitura de artigos mais complexos e de compreensão de palestras acadêmicas. Participação em 
seminários. Aquisição de estratégias argumentativas a serem utilizadas em te xtos orais 
(apresentação e discussão em sala de aula) e em textos escritos (redações acadêmicas).   
Conteúdo Programático  
Unidade 6 
Leitura: leitura focada para ideias principais; análise de informação em textos mais complexos  
Compreensão e produção oral: como concordar e discordar  
Escrita: paráfrase de informação; como evitar plágio 
Gramática e vocabulário: colocações verbais e nominais; expressões de concordância; expressões modais; 
orações relativas; palavras e frases de ligação. 
Unidade 7 
Leitura: estratégias de anotação  
Compreensão e produção oral: tomada de turno em discussões  
Escrita: paráfrase com sinônimos; 
Gramática e vocabulário: expressões de comparações e contraste; artigos; como aglutinar ideias. 
Unidade 8 
Leitura: organização textual  
Compreensão e produção oral: como fazer apresentações;  
Escrita: palavras de ligação  
Gramática e vocabulário: voz passiva, família da palavra “perceber”, palavras de ligação. 
Unidade 9 
Leitura: organização textual  
Compreensão e produção oral: padrões de problema e solução; estratégias de reparo  
Escrita: gerando idéias; referências intra-textuais 
Gramática e vocabulário: subordinação; coesão; expressões de polidez. 
Unidade 10 
Leitura: organização textual  
Compreensão e produção oral: concluindo uma apresentação  
Escrita: planejamento da estrutura da redação; escrita da conclusão e bibliografia. 
Gramática e vocabulário: construção de palavras; orações relativas reduzidas; orações no particípio; palavras 
compostas. 

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 6 e 7* 20  

Trabalho Oral e escrito 20  

PROVA Unidades 8 e 9 20  

PROVA Unidade 10 20  

Trabalho  Oral e escrito  20  

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