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INGLÊS PARA FINS ACADÉMICOS 

 Oferta Formativa para Docentes da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

 

I. Público-alvo e objetivos da oferta formativa 

Esta oferta formativa destina-se a todos os docentes da Escola Superior Náutica Infante D. 

Henrique, que pretendam consolidar os seus conhecimentos de língua inglesa, na sua 

aplicabilidade técnica, científica e académica. 

São objetivos deste curso: 

1. Proporcionar uma eventual revisão/consolidação de estruturas linguísticas 

fundamentais; 

2. Criar espaços de discussão e debate, que permitirão a prática da oralidade; 

3. Consolidar a capacidade de leitura e interpretação crítica de artigos científicos em língua 

inglesa; 

4. Desenvolver a capacidade de escrita académica em inglês; 

5. Capacitar os participantes para que possam preparar e ministrar aulas em língua 

inglesa, nas suas diversas áreas de especialização e lecionação; 

6. Capacitar os participantes para a facilitação de palestras e apresentação de 

comunicações em língua inglesa. 

 

II. Programa e metodologia pedagógica 

As propostas programáticas representam uma estrutura temática central, que será adaptada ao 

contexto letivo, e terá em conta os interesses e as necessidades dos participantes. 

• Comunicação de papers e realização de palestras em língua inglesa; 

• A escrita académica em língua inglesa; 

• Leitura crítica de artigos científicos; 

• Apresentação e discussão de projetos em inglês; 
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• Lecionação em inglês; 

• Aquisição de vocabulário e consolidação de estruturas linguísticas. 

A metodologia de ensino será essencialmente colaborativa, incentivando-se os participantes a 

porem em prática a utilização da língua inglesa em todas as suas vertentes: compreensão; 

leitura; escrita; e oralidade. Serão realizados projetos em grupo em contexto de sala de aula, 

não descurando a singularidade do processo de aprendizagem, inerente a cada um dos 

participantes, cuja autonomia intelectual e pedagógica será sempre valorizada. 

No sentido de garantir uma maior qualidade e acompanhamento pedagógico, o grupo deverá 

conter o número máximo de 15 participantes. 

A docência estará a cargo de Ana Luísa Teixeira, Professora Adjunta Convidada de Inglês e Inglês 

Comercial, no Departamento de Transportes e Logística. 

 

III. Avaliação de competências e monotorização de objetivos 

Será pedido aos participantes que apresentem uma revisão crítica, em língua inglesa, de um 

artigo científico em inglês, dentro das suas áreas de especialização. 

Os participantes terão, igualmente, a oportunidade de ministrar uma das suas aulas 

previamente planificadas, em inglês. 

 

IV. Duração e início do curso 

O curso terá a duração de um semestre letivo e iniciará em março de 2021, com a 

periodicidade de uma aula de duas horas por semana, em horário pós-laboral. 

 

V. Bibliografia 

Serão utilizados excertos das referências bibliográficas aqui listadas. A bibliografia que se 

segue poderá sofrer alterações, tendo em conta o grau de conhecimento de língua inglesa 

do público-alvo. 
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