Workshop Excelling at Job Recruitment: CVs and interviews
(7 setembro 2022 | 9h-13h)
O inglês apresenta-se, nos dias de hoje, como imprescindível em candidaturas a empregos, bolsas ou
à frequência de cursos, a nível quer nacional, quer internacional.
Este workshop visa trabalhar elementos-chave num CV e numa carta de apresentação em língua
inglesa, bem como dotar os participantes das competências necessárias para uma entrevista
bem-sucedida. Partindo de modelos, o enfoque será dado à organização, às buzzwords e às
estruturas consideradas indispensáveis a um candidato de sucesso, no contexto
profissional/académico, para, de seguida, serem aplicados na escrita e na interação/produção oral.
Serão ainda abordadas questões naturalmente decorrentes do tema, como seja o registo
(semi-)formal, por exemplo.
Como produto, os formandos serão alvo de uma entrevista de emprego baseada no CV/carta de
apresentação elaborados, procedendo a um exercício de auto e heteroavaliação.
Pré-requisitos: Nível B1+/B2 do QECR
Modalidade: presencial

Workshop Dynamic Presentations in English
(14 setembro 2022 | 9h-13h)
As apresentações orais são uma componente importante do processo de ensino‑aprendizagem, bem
como da transmissão de informação em contexto profissional, sendo transversal a todas as áreas
científicas e categorias profissionais.
O Workshop: Através de um conjunto de atividades interativas e colaborativas, trabalhar‑se‑á o
vocabulário e expressões mais pertinentes na construção, estruturação e materialização de uma
apresentação oral de cariz académico/profissional, culminando na participação simulada numa
conferência técnico-científica. Serão igualmente abordados aspetos como a organização e
preparação da informação, preparação de materiais visuais (.ppt, prezi, ou outro suporte), uso da voz
e contributos para uma comunicação eficaz.
Como produto final, os alunos produzirão uma breve apresentação oral que será, então, alvo de
avaliação e reflexão conjunta.
Pré-requisitos: Nível B1+/B2 do QECR
Modalidade: e-learning

Workshop Spoken Interaction in Corporate Communication:
phoning/videoconferencing
(21 setembro 2022 | 9h-13h)
A língua inglesa é hoje fundamental na comunicação internacional, que se assume cada vez mais por
videoconferência ou via telefónica, seja no âmbito académico ou profissional.
Este workshop permite dotar os participantes da capacidade de receber e fazer chamadas de forma
profissional, centrando-se em convenções que lhes permitam estabelecer contacto,
receber/comunicar efetivamente a mensagem e/ou apresentar/resolver um problema e terminar a
chamada. Numa primeira fase, os formandos explorarão a compreensão oral de chamadas para,
numa segunda fase, se centrarem na interação/produção oral, passando pela anotação de
mensagens ou a comunicação de um endereço de e-mail, por exemplo. Pretende-se ainda dotar os
participantes de estratégias que evitem a quebra de comunicação. Serão trabalhadas a
auto‑confiança e a objetividade na receção e comunicação de mensagens, mas também a cortesia
que deverá estar necessariamente envolvida no processo.
Como produto, os formandos preparar-se-ão e participarão numa simulação em contexto
pré-definido, com posterior avaliação da sua capacidade de exposição e/ou resolução de problemas.
Pré-requisitos: Nível B1+/B2 do QECR
Modalidade: presencial

Workshop Leadership and Mastery of Meetings
(28 setembro 2022 | 9h-13h)
O inglês, mais do que uma língua internacional informativa e comunicacional, constitui-se como a
língua franca em qualquer mesa de reuniões.
Este workshop permite ativar os conhecimentos de língua inglesa, bem como adquirir a fluência
necessária para negociar com assertividade, fazendo uso de vocabulário e estruturas adequados ao
mundo dos negócios e/ou à área técnico-científica dos participantes. Baseia-se mormente na
produção de textos orais devidamente contextualizados a partir de situações específicas, ao mesmo
tempo que consolida aspetos formais do funcionamento da língua. Adicionalmente, sublinha-se a
importância de aspetos culturais dos principais mercados internacionais de modo a criar um
ambiente propício à negociação em contexto de reunião.
Como produto, os formandos preparar-se-ão e participarão numa simulação de reunião de negócios,
procedendo a um exercício de auto e heteroavaliação.

Pré-requisitos: Nível B1+/B2 do QECR
Modalidade: e-learning

