
 
 

Faculdade de Letras  

Disciplina: Inglês para fins acadêmicos IV Código: 

Professor:  Ano:  Semestre:  

Pré-requisito: IFA III 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 avançado (B2+ segundo o Common European Framework of Reference). 
Desenvolvimento de estratégias e leitura de artigos e de compreensão de palestras 
acadêmicas. Participação em palestras, seminários, trabalho em grupo. Escrita de textos 
acadêmicos. Preparação para o TOEFL. 

Conteúdo Programático  
Unidade 6 
Leitura: organização de informação lida em texto acadêmico; leitura contextual, geral e de 
termos-chave. 
Compreensão e produção oral: fazendo referências anteriores e posteriores durante uma 
apresentação. 
Escrita: escrevendo conclusão em artigos acadêmicos; fazendo referências. 
Gramática e vocabulário: colocações; expressões que ajudam a evitar repetições; orações 
nominais; advérbios conclusivos e de referência; combinações do tipo verbo/adjetivo + 
preposições. 
Unidade 7 
Leitura: leitura crítica; inferência de significados; localização de informação. 
Compreensão e produção oral: conclusão de apresentação; pronúncia de palavras de ligação de 
unidades discursivas. 
Escrita: adicionando informações; adequando a escrita ao estilo acadêmico. 
Gramática e vocabulário: orações relativas; substantivos abstratos seguidos de “of + -ing/to-
infinitive” 
Unidade 8 
Leitura: leitura e anotações de informações em tabelas; entendendo significados de referências. 
Compreensão e produção oral: participando de tutoriais e discussões; pronúncia de substantivos 
compostos. 
Escrita: observando estrutura e conteúdo em relatórios; descrição de eventos sequenciais; 
descrevendo causa e efeito. 
Gramática e vocabulário: voz passiva; passado perfeito; substantivos terminados em –ing. 
Unidade 9 
Leitura: compreensão da opinião do autor; identificação de ideias centrais e de informações 
adicionais. 
Compreensão e produção oral: solicitar e fornecer informações; n de orações relativas. 
Escrita: descrição de tabelas e figuras; fazendo referências a tabelas e figuras; prática escrita. 
Gramática e vocabulário: verbos seguidos de substantivos, orações relativas. 
Unidade 10 
Leitura: buscando evidência; entendendo conectivos num texto. 
Compreensão e produção oral: resumindo falas; avaliando recursos visuais; continuação de 
pronúncia de substantivos compostos. 
Escrita: contraste de informações; expressando não concordância. 
Gramática e vocabulário: expressões quantitativas; adjetivos e advérbios quantificadores; 
conectivos. 

FALE
Máquina de Escrever
UNI043

FALE
Caixa de Texto
Conteúdo CONFERE com o original disponível em  https://grad.letras.ufmg.br/curso/conteudo-programatico Link do documento: https://grad.letras.ufmg.br/arquivos/UNI043%20Ingl%C3%AAs%20para%20fins%20Acad%C3%AAmicos%20IFA%204%20autenticado.pdf

https://grad.letras.ufmg.br/curso/conteudo-programatico
https://grad.letras.ufmg.br/arquivos/UNI043%20Ingl%C3%AAs%20para%20fins%20Acad%C3%AAmicos%20IFA%204%20autenticado.pdf


Bibliografia 
HEWINGS, M. Cambridge Academic English – Upper-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 Cambridge Academic English – Upper-Intermediate. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


