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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

• Comunicar oralmente de forma adequada. 

• Compreender o objetivo comunicativo e as ideias essenciais de enunciados 

simples sobre temas diversos. 

• Adquirir conhecimentos gramaticais e lexicais com relevância na correção do 

discurso oral e escrito. 

• Elaboração de cartas candidatura e redação de CV. 

• Reconhecer a importância da língua espanhola. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Conteúdos fonológicos-ortográficos 

1.1. A sílaba: Divisão silábica 

1.2. Ditongos; tritongos e hiatos 

1.3. Acentuação – regras principais  

1.4. Acentuação de monossílabos: acento diacrítico 

2. Conteúdos morfossintáticos 

2.1. Adjetivo: indefinidos, interrogativos e exclamativos 

2.2. Pronomes: indefinidos, interrogativos e exclamativos 

2.3. Verbos:  

2.3.1. Gerúndio 

2.3.2. Perífrase Verbal (estar+ gerúndio); (ir a+ infinitivo)  

2.3.3. Pretérito Indefinido (marcadores temporais) 

GFUC Previsto 
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2.3.4. Presente do conjuntivo (verbos regulares e irregulares) 

2.3.5. Imperativo (forma afirmativa e negativa) 

3. Conteúdos lexicais e semânticos 

3.1. A cidade 

3.2. Saúde 

3.3. Desporto 

3.4. Falsos Amigos 

3.5. Mundo Laboral 

3.5.1. Curriculum Vitae 

3.5.2. Cartas 

3.5.3. Respostas a Anúncios 

3.5.4. Entrevistas 

4.  Conteúdos funcionais  

4.1. Indicar uma direção 

4.2. Dar ordens e fazer pedidos 

4.3. Falar no passado: contar, narrar, descrever factos passados 

4.4. Expressar gostos, preferências e desejos 

4.5. Analisar e responder a ofertas de trabalho 

4.5.1. Preparação de respostas para entrevistas de trabalhos 

 

 

4. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os objetivos 1, 2, 3 são concretizados através da apresentação dos conteúdos 1 e 2.  Os 

objetivos 4 5 são concretizados através dos conteúdos 3 e 4.  
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5. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória: 

ALONSO, Rosario et al (2016): Gramática Básica del Estudiante de Español.      Barcelona: 

Difusión. 

CORPAS, Jaime, Eva García y Agustín Garmendia (2204) Aula 1. Barcelona Difusión.  

Edinumen.  

GUEIDÃO, Gina Y DAZA, Teresa (2015): Aplica el Español. Porto: Porto Editora. 

J. Fernandez; R. FENTE; J. Slies (2006) Curso Intensivo de Español , Gramatica:  

NIVELES Elemental -intermedio Y Superior.  

PÉREZ, Fernando e LEIRADO, Marisa (2015): Gramática de Espanhol. Porto: Porto 

Editora. 

RAE, Diccionario de la lengua española. (2001), Madrid: Espasa Calpe. (2 vv) Disponível 

na Biblioteca do IPG e em www.rae.es . 

VVAA (2006) Comienza A1, (libro del alumno y libro de ejercicios). Madrid: Editorial  

Webgrafia 

http://auladiez.com/gratis.html 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/ 

http://www.todoele.net/matsel/Materiales_list.asp 

Recomendada: 

ARRIBAS, Jesús y de CASTRO , Rosa Mª (2001) Preparación Diploma básico Español 

lengua extranjera (DBE). Madrid: Edelsa.  

RAFAEL y SILES, José. (1998). Curso intensivo de español. Gramática. Madrid, SGEL. 

Disponível na Biblioteca do IPG.  

VVAA (2006) Comienza B1, (libro del alumno y libro de ejercicios). Madrid: Editorial 

Edinumen.  

 

6. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/r-fente/11299
http://auladiez.com/gratis.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/
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Atividades de compreensão auditiva; Exercícios sobre o léxico e a gramática; Atividades 

de expressão oral; Atividades de leitura e compreensão escrita; Atividades de expressão 

escrita; Análise de anúncios de emprego; Audição e visionamento de vídeos; Realização 

de trabalhos individuais e/ou em grupo.  

A avaliação contínua pressupõe: 

a)  2/3 de presença nas aulas; 

b)  Realização de trabalhos (25%); 

c)     Realização da frequência 75%. 

 

7. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias adotadas integram as quatro competências básicas (compreensão oral e 

escrita; expressão oral e escrita) e incidem sobre os conteúdos gramaticais, ortográficos, 

fonológicos, lexicais semânticos e funcionais contemplados no GFUC.  

 

8. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Para serem considerados integrados em avaliação contínua, os alunos terão de realizar 

os trabalhos realizados nas aulas. O seu incumprimento leva à exclusão da avaliação 

contínua. 
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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/
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Curso  Licenciatura em Marketing Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Inglês II ECTS 5 

Regime Opção 

Ano 1º Semestre 2º sem Horas de trabalho globais 

Docente  Total 140 Contacto 60 

Coordenador da área 
disciplinar  

Prof. Doutor Samuel Walter Best 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Desenvolver competências interculturais, orais e escritas, ao nível de pensamento e atitudes, quer da 

receção e produção, aprofundando o conhecimento gramatical e funcional da língua inglesa através 

da participação plena nas atividades orais e escritas na aula e em trabalho de campo. 

Iniciar o aluno no uso das unidades lexicais específicas e dos documentos próprios das 

comunicações comerciais e empresariais no mercado internacional através de trabalho regular e 

atempadamente executado. 

Deve compreender comunicações orais e escritas de extensão e complexidades diversas e de 

diferentes registos, recorrendo à sua capacidade auditiva; compreender informações, distinguindo 

fatos de opiniões; interpretar, recorrendo a raciocínio lógico e síntese; participar plenamente em 

discussões e debates; escrever com uma complexidade crescente; alargar conhecimentos lexicais 

referentes às áreas de gestão, marketing e contabilidade; comunicar por escrita e oralmente acerca 

de temáticas de negócios. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

No contexto empresarial: 

Descrição de hábitos, rotinas e responsabilidades profissionais; 

Caraterização da empresa e de locais relevantes; 

Descrição de produtos e figuras chaves empresariais; 

Expressão profissional, pessoal e social; 

Aplicação de noções interculturais que afetam o negócio; 

Desenvolvimento da escrita socioprofissional adequada à área de estudo; 

Cultura empresarial. 

GFUC previsto 
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A escrita: 

Frases básicas; 

Frases complexas; 

Utilização de conectores; 

Função de um paragrafo; 

Como iniciar um texto; 

Como concluir um texto; 

Logica e sequência. 

Estratégias de interpretação de um texto: 

Identificação de palavras chave; 

Leitura atenta (identificar ideias principais); 

Resumir ideias principais. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos da UC pretendem capacitar o aluno para alcançar um nível B1/B2 nas quatro 

competências de comunicação em língua estrangeira, segundo as recomendações do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), proporcionando as unidades lexicais e as 

funções comunicativas adequadas para comunicar em inglês para fins comerciais. 

Para poder vir a participar e desenvolver a sua atividade em constante permanência com a língua 

inglesa nos Negócios Internacionais, o aluno irá adquirir competências e conhecimentos 

lexicais/linguísticos/culturais específicos e gerais, centrados por isso na consolidação de noções 

interculturais e gramaticais/lexicais gerais e específicas, desenvolvendo a competência relacional, 

instrumental e intercultural. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatórios 

Campos, Luísa, Walter Best e M. Paula Neves (2000). Gramática do Inglês para A1-A2 com 

exemplos traduzidos em português. Guarda: IPG. 
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Jones, Leo, and Richard Alexander (2000). New International Business English. Cambridge 

University Press. 

Lloyd, Angela, Sharon Rieck and Gisela Schwarz (2009). A New Start: Professional. Cornelsen, 

Berlin. 

Bom dicionário inglês-português e português-inglês (e.g. Collins, Michaelis) 

Sítios Internet de relevo. 

Um dos livros de gramática consoante o nível QECRL do aluno: 

A1-A2: Swan, Michael and Catherine Walter. (2009) The Good Grammar Book. Oxford University 

Press. 

B1+: Swan, Michael and Catherine Walter. (2001) How English Works. Oxford University Press. 

 

Recomendados 

Bolen, Jackie (2020). Business English Vocabulary Builder: Idioms, Phrases and Expressions. 

jb.business.online@gmail.com 

Brieger, Nick and Simon Sweeney. The Language of Business English. Prentice Hall, 1994. 

Mascull, Buill. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002. 

Rogers, John. Market Leader: Practice file. Pearson Education Limited, 2001. 

Trompenaars, Fons and Peter Wooliams. Business across Cultures. Capstone, 2003. 

Tullis, Graham and Tonya Trappe. New Insights into Business. Longman, 2000. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Com o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de ensino/ aprendizagem e não 

obstante a lição expositiva quando necessária, será dada mais ênfase à lição interativa e ao 

trabalho de grupo para dramatizações/ simulações, projetos, debate e estudo de casos. O 

trabalho individual ou em grupo poderá também incluir apresentações de trabalhos, leitura, 

pesquisa e estudos de casos relevantes. 

A avaliação pode ser i. a) contínua ou i. b) periódica (para trabalhadores estudantes) e/ ou ii. 

por exame final e/ou exame de recurso.i. a) – Avaliação contínua, para alunos que 

frequentam semanalmente as aulas (presenciais e/ou online, sendo o tempo de presença, no 

caso de aulas online, calculado pelos relatórios recebidos da aplicação Zoom):  
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2 testes escritos/frequências (45% + 45% = 90%) mais a qualidade da participação oral nas 

aulas, incluindo eventuais trabalhos (10%);  

i. b) – Avaliação periódica, para os trabalhadores estudantes impedidos de estarem 

presentes nas aulas (presenciais e/ou online) com regularidade (com comprovativo de 

estatuto de trabalhador estudante apresentado ao professor e nos serviços académicos):  

Dois testes escritos/frequências (45% + 45% = 90%) e uma prova oral no final do semestre 

(10%), no dia da prova escrita ou até ao fim da semana seguinte, segundo disponibilidade 

conjunta do professor e do aluno. 

ii. Avaliação por exame final - um exame escrito (100%) ou um exame escrito, com a 

possibilidade de este ser seguido por um exame oral, no caso de o exame ser online (100% 

de média), no dia da prova escrita ou até ao fim da semana seguinte, segundo disponibilidade 

conjunta do professor e do aluno. 

iii. Avaliação por exame de recurso - um exame escrito, com a possibilidade de este ser 

seguido por um exame oral, no caso de o exame ser online (100% de média), no dia da prova 

escrita ou até ao fim da semana seguinte, segundo disponibilidade conjunta do professor e do 

aluno. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias a aplicar seguem o intuito de envolver e responsabilizar o aluno no processo de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, tendo sempre presente a necessidade de interagir 

em representação da instituição e realçando a compreensão necessária em língua estrangeira. 

Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em princípios 

de formação em práticas laboratoriais – focando treino específico na comunicação oral, pronúncia e 

ritmo linguístico desde o nível dos morfemas até a frase e parágrafo bem como técnicas de expressão 

escrita em língua inglesa – e orientação tutorial – em grupo e individual - para dar o maior apoio ao 

desenvolvimento da competência comunicativa do aluno enquanto pessoa e profissional. 

Sabendo que as abordagens metalinguísticas, essenciais na aprendizagem das línguas estrangeiras, 

são ativadas no aluno através do ato de escrever, o trabalho a desenvolver envolve um componente 

importante de escrita. No entanto, já que as futuras intervenções comunicativas do aluno no mundo 

de negócios poder-se-ão caraterizar sobretudo pela sua natureza oral, este componente é 

desenvolvido com muito empenho, nomeadamente através de debates, trabalho de grupo para 

desenvolvimento de ideias (brainstorming) e planeamento seguido de apresentação improvisada ou 

ensaiada do resultado. 
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A inclusão de sessões de perguntas/respostas com a participação de todos realça a ligação entre a 

comunicação intercultural e as competências comunicativas a adquirir nesta área específica. O 

envolvimento de alunos ERASMUS nas aulas contribui de uma forma verosímil para se dedicarem a 

efetuar esta comunicação intercultural. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Enquanto adultos, podem tomar as decisões necessárias acerca da sua assiduidade. No entanto, 

será preciso participar nas aulas para aceder aos 10% da nota de qualidade de participação. É favor 

indicar quaisquer circunstâncias especiais no princípio do semestre. 

 

 

 


