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1. Caracterização da Unidade Curricular 

1.1. Designação da Unidade Curricular 

1.1.1. Designação

Inglês de Negócios

Curso(s):

Gestão

Gestão (P.L.)

1.1.2. Designation

Business English

Course(s):

Degree in Management

1.2. Sigla da área científica em que se insere 

1.2.1. Sigla da área científica

CIC

1.2.2. Scientific area's acronym

CIC

1.3. Duração da Unidade Curricular 

1.3.1. Duração

Semestral

1.3.2. Duration

Semestral

1.4. Total de horas de trabalho 

1.4.1. Horas de trabalho

Horas de Trabalho: 0108:00

1.4.2. Working hours

Working hours: 0108:00
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1.5. Total de horas de contacto 

1.5.1. Horas de contacto

(T) Teóricas: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo: 0000:00

(TP) Teórico-Práticas: 0045:00 (OT) Orientação Tutorial: 0015:00

(P) Práticas: 0000:00 (E) Estágio: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais: 0000:00 (O) Outras: 0000:00

(S) Seminário: 0000:00

Horas Contacto: 0060:00

1.5.2. Contact hours

(T) Theoretical: 0000:00 (TC) Field Work: 0000:00

(TP) Theoretical-practical: 0045:00 (OT) Tutorial Guidance: 0015:00

(P) Practical: 0000:00 (E) Internship: 0000:00

(PL) Laboratory practices: 0000:00 (O) Other: 0000:00

(S) Seminar: 0000:00

Contact Hours: 0060:00

1.6. ECTS

4

1.7. Observações 

1.7.1. Observações

Obrigatória.

1.7.2. Comments

Mandatory.

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 

2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)

ANA SOFIA ANTUNES DE CARVALHO
TPGD51 (3 horas semanais; 45 horas semestrais), TPGD52 (3 horas semanais; 45 horas semestrais), TPGN51 (3 horas
semanais; 45 horas semestrais), TPGN52 (3 horas semanais; 45 horas semestrais)

2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)

ANA SOFIA ANTUNES DE CARVALHO
TPGD51 (3 week hours; 45 semester hours), TPGD52 (3 week hours; 45 semester hours), TPGN51 (3 week hours; 45
semester hours), TPGN52 (3 week hours; 45 semester hours)
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3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 

3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas

MARIA JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA FERRO E VIEIRA
TPGD53 (3 horas semanais; 45 horas semestrais)

3.2. Other academic staff and lecturing load

MARIA JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA FERRO E VIEIRA
TPGD53 (3 week hours; 45 semester hours)

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

4.1. Objetivos de aprendizagem

Considerando a crescente globalização das empresas e dos negócios e o papel da licenciatura em Gestão, a unidade
curricular Inglês de Negócios actua como ponto de partida e facilitadora de uma comunicação sólida e fluente em língua
estrangeira, com o objectivo de suplantar possíveis barreiras linguísticas e garantir a eficácia da interacção verbal oral e
escrita entre interlocutores internacionais. Acrescenta-se a necessidade de reconhecer e compreender conceitos na área
da gestão, económicos ou financeiros. A competência mínima na  entre dois ou mais interlocutores pode serlingua franca
determinante para o sucesso ou insucesso em termos de gestão em ambiente internacional. Após a frequência da unidade
curricular, o aluno deverá ser capaz de compreender aspectos básicos e fundamentais dentro da sua área de actuação e
de emitir opiniões e razões, assim como exprimir-se através de um discurso inteligível e articulado, adaptado ao cenário
global. 

 

 

4.2. Learning outcomes of the curricular unit

Considering the increasing globalization of companies and businesses and the role of the degree in Management, the
subject Business English  represents a starting point and facilitator in a solid and fluent communication in a foreign
language, with the objective of overcoming possible linguistic obstacles and guaranteeing the effectiveness of the oral and
written verbal interaction between international speakers. It should be added the need to recognize and understand
management, economic, financial and other such concepts. The minimum competence in the  between two orlingua franca
more speakers might be determinant to the success or failure in terms of business in an international environment.
Following the successful completion of the subject, the student should be able to understand basic but fundamental
aspects within its field of knowledge and to emit opinions and reasons, as well as to express him/herself through a simple
but articulate speech adapted to the global scenario.
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5.Conteúdos programáticos 

5.1. Conteúdos

Os conteúdos programáticos da unidade curricular incluem tópicos na área da Gestão. Para além disto, faz-se uma
revisão de alguns tópicos gramaticais. Estes são revisitados através da realização de exercícios. Materiais específicos de
fontes autênticas são igualmente utilizados quando apropriado. O ensino-aprendizagem de inglês para fins específicos,
i.e., aplicado à área da Gestão, é um aspecto fundamenal da unidade curricular.  

 

A. General Topics

 

1.         Management and Cultural Diversity

2.         Work and Motivation

3.         Recruitment

4.         Production, Products and Marketing

5.         The Business Cycle

6.         Corporate Social Responsibility/ Business Ethics

 

B. Business Communication Topics

 

7.         Business Presentations

8.       Business Meetings

9.       Graph Description

10.       Letter/ Email Writing

11.       Negotiation

 

Grammar

Verb tenses (present, past, perfect, future - active and passive)
Modal verbs
Prepositions
Phrasal Verbs
Conditionals
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5.2. Syllabus

The contents of the course include major general Management topics. In addition, several grammar topics are revised
throughout the year. These are studied throughout the year on the basis of exercises. Selected material from published
sources is also used when appropriate. The teaching and learning of English for Specific Purposes, .i.e., applied to
Management, is a fundametal aspect of the course. 

 

A. General Topics

 

1.         Management and Cultural Diversity

2.         Work and Motivation

3.         Recruitment

4.         Production, Products and Marketing

5.         The Business Cycle

6.         Corporate Social Responsibility/ Business Ethics

 

B. Business Communication Topics

 

7.       Business Presentations

8.       Business Meetings

9.       Graph Description

10.     Letter/ Email Writing

11.      Negotiation

 

Grammar

Verb tenses (present, past, perfect, future - active and passive)
Modal verbs
Prepositions
Phrasal Verbs
Conditionals
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6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

The syllabus of the subject was conceived with the objective of enhancing the interest, and motivation of the students to the
learning of a foreign language and the understanding of the importance of a  in globalized and internationallingua franca
environments. It is intended to provide knowledge and specific tools that allow the students to dominate the foreign
language in which the greater part of the communication in the international context will take place as a way to guarantee
the education and training of independent and qualified professionals. The understanding and domain of concepts in the
management, economic, financial and commercial areas will allow for gains in the activities in which the professionals will
be involved. To this end, the points indicated in the syllabus correspond to learning steps that are intended for the students
to take gradually, and are all of extreme importance for the basic command of the English language in the specific context
of Management.

7. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A UC Inglês de Negócios tem características muito específicas que exigem a observância de alguns aspectos básicos,
nomeadamente a possibilidade de participação e interacção em sala de aula com um número máximo de alunos por aula
que facilite essas práticas. A UC será necessariamente uma disciplina de natureza teórico-prática, aliando o ensino mais
teórico de vocabulário e gramática ao aspecto mais prático de interacção professor-aluno e aluno-aluno de forma a
permitir a utilização contextualizada das estructuras aprendidas e a produção guiada de enunciados e discurso simples,
mas coerente. Desta forma, o processo de avaliação da UC Inglês de Negócios compreende a participação dos alunos em
contexto de sala de aula, testes escritos e trabalhos de grupo: 1º teste (25%) + 2º teste (40%) + Apresentação oral em
grupo e apoio visual (25%) + Participação em  aula com assiduidade mínima de 60% (10%). A passagem à unidade
curricular por exame final também está contemplada (escrito e oral 100%).

7.2. Teaching methodologies (including evaluation)

Business English has very specific characteristics that claim the compliance with some basic aspects,namely the possibility
of participation and interaction in the classroom with a maximum number of students per classroom that accommodate
these practices. The subject will necessarily have both a theoretical and practical nature, bringing together the theoretical
teaching and learning of vocabulary and grammar and the more practical aspect of the interaction between lecturer and
student and student and student, so as to allow a contextualized usage of structures learnt and the guided production of
statements and simple but coherent speech. To this end, the process of evaluation of Business English will comprehend
the participation of students in the context of the classroom, written tests and group work:1st test(25%)+2nd test(40%)+Oral
presentation(group+visual aid)(25%)+Class participation with 60% attendance(10%). The subject can be completed by final
exam (written and oral 100%).    
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8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade
Curricular 

8.1. Demonstração da coerência das metodologias

Considerando as características específicas de uma unidade curricular como Inglês de Negócios e o facto de funcionar
num regime teórico-prático, acredita-se que um ambiente propício à aprendizagem de uma língua estrangeira sobretudo
para fins específicos inclui a transmissão de conhecimento intermédios e intermédios-avançados em termos de
vocabulário e gramática da língua em causa.  É fundamental motivar os alunos para a compreensão e aprendizagem da
matéria e fazê-los compreender o papel que a bem-sucedida comunicação numa língua veículo significa no contexto da
gestão. Pretende-se adoptar um sistema de avaliação contínua que inclua momentos de avaliação individual e em grupo
que permita uma objectiva aferição dos conhecimentos dos alunos. A opção pela realização da unidade curricular através
de exame final é possível, mas não se sugere como forma primordial visto a avaliação contínua ter já dado provas de
beneficiar o processo de aprendizagem do aluno.

8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Taking into consideration the specific characteristics of a subject such as Business English and the fact that it will be both a
theoretical and practical subject, it is believed that the appropriate environment for the learning of a foreign language
especially for specific purposes includes the transmission of knowledge at an intermediate and intermediate-advanced
levels in terms of vocabulary and grammar of the given language. It is fundamental to motivate students for the
understanding and learning of the subject and make them understand the role that a successful communication in a
vehicular language means in the context of management. We intend to adopt a system of continuous evaluation that
includes moments of individual evaluation and moments of group evaluation that allow an objective measurement of the
students¿ knowledge. The option for the taking of the subject through final exam is possible, but it is not recommend as
primary way of evaluation as it has been proven that the continuous evaluation is beneficial for the learning process of the
student. 
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 .The Financial Times

 

 .The Economist

 


