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Curso  Marketing Ano letivo 2021-2022 

Unidade Curricular Língua Estrangeira II – Francês  ECTS 5 

Regime Opcional 

Ano 1º Semestre 2º sem Horas de trabalho globais 

Docente (s)  Total 140 Contacto 60 

Coordenador da área 
disciplinar  

Prof. Doutor Samuel Walter Best 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Aprofundar as principais competências referenciadas para as línguas: compreensão 

oral, compreensão de documentos escritos, expressão oral, expressão escrita, sem esquecer a 

interação e o diálogo intercultural. Trata-se de conduzir os alunos à prática da comunicação oral e 

escrita em Francês, ao promover a aquisição e o desenvolvimento de competências e conhecimentos 

gerais e específicos. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

2.1. Le monde du travail (consulter les annonces, les réseaux sociaux professionnels / écrire un CV, 

une lettre de motivation …) 

2.2 La description (de son entreprise / lieu de travail, de ses fonctions/responsabilités…)   

2.3 L'argumentation (exprimer et justifier un accord ou un désaccord ; exprimer et justifier un point de 

vue / une opinion ; commenter des données chiffrées ; exprimer des intentions, des projets ; exprimer 

une obligation / une condition…) 

2.4 Le vocabulaire des affaires, de la comptabilité, de la gestion, du commerce (international) et du 

marketing (approfondissement) 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

 

Esta UC visa contribuir para a formação do aluno como pessoa e futuro profissional, ao promover 

competências / conhecimentos gerais e específicos. 

GFUC previsto 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Livros 

ROSILLO M.-P., MACCOTA P., DEMARET M. (2013). Quartier d’affaires. Français professionnel et 

des affaires. CLE International  

LIRIA Philippe, SIGÉ Jean-Paul (2016). Les clés du nouveau DELF. Maison des langues  

MIQUEL Claire (2009). Communication progressive du français.. pide pour adultes. CLE International  

Webgrafia 

www.leplaisirdapprendre.com;  

www.lepointdufle.net;  

www.podcastfrancaisfacile.com  

www.tv5monde.com 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Esta UC assenta numa forte interligação entre a teoria e a prática escrita/oral, por isso são 

privilegiados diversos tipos de textos e documentos audiovisuais, o estudo progressivo, a simulação 

de situações de comunicação e a realização de trabalhos relacionados com os conteúdos propostos, 

a francofonia e a atualidade.   

Avaliação contínua: Frequência (50%) e Realização de trabalhos escritos/orais (50%); Avaliação final 

(por exame, 100%).  

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 

DA UNIDADE CURRICULAR 

 

As metodologias de ensino estão de acordo com os objetivos de aprendizagem, ao fomentar a 

abordagem comunicativa, a prática da língua oral/escrita e a realização de tarefas/atividades.  

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A assiduidade é obrigatória para a avaliação contínua (exceção feita aos alunos abrangidos por 

legislação específica 

http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.tv5monde.com/

