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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Ler, assimilar e mostrar-se capaz de compreender uma grande variedade de textos a um nível avançado superior (C1 no QECR).
2. Usar a gramática e o vocabulário da língua inglesa a um nível de conhecimento avançado.
3. Compreender o inglês falado numa grande variedade de sotaques e a uma velocidade e ritmo nativos.
4. Falar a língua inglesa com uma fluência e pronúncia avançada e um nível bom de exactidão, evidenciando uma variedade de estruturas linguísticas e vocabulário.
5. Mostrar uma competência de escrita em vários estilos, sendo os conteúdos, a organização, a coesão, a amplitude de vocabulário e estruturas linguísticas e o
efeito no leitor os factores a ter em conta.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender, interpretar, aplicar estruturas gramaticais e lexicais da língua inglesa ao nível de B2

Conteúdo da unidade curricular
Itens linguísticos e modelos funcionais de escrita adequados ao nível C1 do QCER. Textos e vocabulário de diversas áreas lexicais. Gramática adequada ao nível
em causa

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Gramática: formas verbais para o passado; voz pasiva; gerundios e infinitivas; conjunctivos etc.
2. Exercícios de Escrita: cartas, artigos, revistas, etc
3. Vocabulário: colocações comuns, formalidade, idiomas. frases preposicionais, etc
4. Temas: Our People, Mastering Languages, All in the mind, Office Space, Dramatic Events, etc

Bibliografia recomendada
BROOK-HART, Guy and Simon Haines, "Complete CAE", Cambridge, CUP, 2009.

Métodos de ensino e de aprendizagem
A UC assenta em "Complete CAE" e no dossier disponibilizado de aquisição obrigatória. Os restantes materiais provêm de diferentes fontes, como a imprensa
inglesa ou a Internet, e outras obras de referência.

Alternativas de avaliação
- Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100% (Inclui as vertentes oral, auditiva, leitura, produção escrita, vocabulário e gramática)
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