Curso English for Work and Study B2
E-learning
30 horas (Ensino à distância)


Datas: 03 a 29 de junho de 2022



Horário: Segunda, quarta e sexta-feira das 09h30 às 12h30



Modalidade: Ensino à distância/ não-presencial



Público-alvo: Este curso dirige-se a estudantes, docentes e funcionárias/os da Universidade
do Minho, assim como ao público em geral, que pretendam consolidar os seus conhecimentos
em língua inglesa na qualidade de utilizadores independentes, em contexto académico e
profissional. Pré-requisitos B1 (mínimo) / B1+ (preferencial).



Objetivos:
Este curso on-line oferece uma oportunidade de consolidação da Língua Inglesa, com
particular foco nas competências linguísticas em contexto académico e profissional. O aluno
irá operacionalizar as 4 macro capacidades linguísticas (ler, escrever, ouvir e falar), através de
tarefas com vertente particularmente prática. No final do curso, o aluno será capaz de utilizar
e aplicar as estruturas da língua estrangeira em contexto académico e profissional, revelando
conhecimentos correspondentes ao nível B2.1 (utilizador independente) do Quadro Europeu
Comum de Referência (QECR), equivalente ao nível IELTS 5.5 - 6.0.

 Conteúdos:
As aprendizagens serão realizadas através da análise critica de material autêntico, tal como
palestras, apresentações, abordagem de textos académicos e a produção escrita de
documentação do âmbito académico-profissional: essays, abstracts, reports, the CV, description of
tables and graphs, entre outros. A vertente oral será igualmente dinamizada através de propostas
de expressão pessoal, bem como enquadradas em modelos de interação oral como a apresentação
oral, o debate, a reunião ou a entrevista de emprego.



Metodologia:
o Será criada uma “Turma” no Microsoft Teams/Google Classroom para a partilha de
materiais: exercícios, fichas de trabalho, links para quizzes em plataformas como
Kahoot e Quizziz; dúvidas (a plataforma permite a criação de publicações pelos alunos
de modo público e privado); mensagens de utilidade; material extra de interesse para
aula ou que venha a propósito de tópicos abordados em aula em guisa de leitura
extensiva;
o As sessões síncronas terão lugar via Zoom (plataforma de videoconferência, que não
requer registo. O link e código de acesso à aula será disponibizado 30 minutos antes
da aula no mural da plataforma Microsoft Teams/Google Classroom. O aluno será
igualmente notificado via email);
o Haverá também momentos de trabalho em pequenos grupos/pares e de trabalho
individual, criando-se, para tal, salas virtuais de trabalho;
o O exame final (prova escrita + prova oral) será realizado online, após as 30 horas do
curso, em data a definir com a docente, através da plataforma interativa Classmarker
(que também não exige qualquer registo).
o A docente disponibilizará todo o material didático sem qualquer custo adicional e não
será necessário imprimir qualquer cópia, pois será utilizada a partilha de tela (partilha
de imagem e som) em todos os momentos da aula síncrona;
o Observação: Em nenhum momento, as atividades (aulas, exames) serão gravadas,
exceto se os alunos assim o desejarem.

