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Disciplina: Inglês para fins acadêmicos V Código: 

Professor:  Ano:  Semestre:  

Pré-requisito: IFA IV ou autorização do coordenador após teste de 
nivelamento ou aprovação no Programa Minas Mundi 

 

Carga horária teórica: 60 h Carga horária prática: 
  

Total: 60 h Nº créditos: 04 

Ementa: 
Desenvolvimento de habilidades específicas para comunicação oral no nível avançado (C1 segundo o 
Common European Framework of Reference): fazer matrícula, procurar alojamento, comprar livros e 
materiais escolares, pedir informações, etc. Desenvolvimento de habilidades para interação em sala de 
aula: como participar de palestras, seminários, trabalhos em grupo e apresentações. Escrita de trabalhos 
finais, artigos, resumos, resenhas. Desenvolvimento de vocabulário no nível avançado.  

Conteúdo Programático 
Unidade 1 
Leitura: leitura crítica e detalhada; inferência de relações entre sentenças. 

Compreensão e produção oral: vantagens e desvantagens do trabalho em grupo; discussão em 
grupo; como fazer matrícula.  
Escrita: escrita de resumo; convenções de referência no texto.  
Gramática e vocabulário: palavras compostas, nominalizações, conjunções; frases com –ing e 
preposição, preposição após passivo; verbos como affect e effect. 
Unidade 2 
Leitura: anotação em palestra e leitura posterior. 

Compreensão e produção oral: pedido de esclarecimentos em grupo, sílaba tônica; procurar 

alojamento, comprar livros e materiais escolares.  
Escrita: escrita de resumo de várias fontes e lista de referências.  
Gramática e vocabulário: uso de palavras neutras quanto a gênero; conjunções; adjetivos 
compostos com well-, ill-, poorly . 
Unidade 3 
Leitura: leitura para acompanhar a argumentação do autor. 

Compreensão e produção oral: como solucionar problemas em grupos.como pedir informações. 
Escrita: compreensão de instrução em redação; desenvolvimento de argumentação em redação; 
estilo da escrita acadêmica. 
Gramática e vocabulário: preposições complexas; itens em listas; uso de being. 
Unidade 4 
Leitura: preparação para leitura de artigo acadêmico; checando previsões; produzindo slides a partir da 
leitura de textos. 

Compreensão e produção oral: apresentação profissional (partes da apresentação e prática). 
Escrita: usando evidências; escrita de proposta de pesquisa. 
Gramática e vocabulário: concordância sujeito-verbo; tempos verbais; prefixos comuns em escrita 
acadêmica  
Unidade 5 
Leitura: leitura geral e específica. 

Compreensão e produção oral: apresentação oral; como dar opinião em apresentações. 
Escrita: escrita de proposta de pesquisa; como utilizar fontes primárias e secundárias. 
Gramática e vocabulário: sintagmas nominais; adjetivos compostos; colocações; vocabulário para 
apresentação de objetivos em um trabalho de pesquisa. 
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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 Cambridge Academic English - Advanced. 
 
 
 
 
 
 
 
 


