
RELAÇÃO DE CURSOS 2017



Os nossos cursos temáticos são destinados 
àqueles que querem estudar a língua inglesa de 
forma prática e divertida. O estudo de temas 
como cinema, cultura, culinária e até 
matemática levam o aluno a um aprendizado 
mais dinâmico sem focar no estudo da 
gramática e sim na comunicação oral.

Ideal para pessoas que já tenham um 
conhecimento intermediário na língua e 
queiram desenvolver a capacidade de se 
comunicar com mais confiança no tema de seu 
interesse.



Cursos Temáticos   
de Inglês



Business 
 Communication

     É um curso de Inglês para negócios. 
Neste módulo, os temas abordados 
estão essencialmente relacionados a 
Corporações, Inovação, Vendas e 
Carreira O curso visa o desenvolvimento 
de habilidades comunicativas e da 
compreensão auditiva, bem como 
aprimora as habilidades de aquisição 
de vocabulário específico da área O 
curso tem como foco a linguagem 
desse universo: reuniões, conferências, 
negociações, estudos de caso, etc.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 
nível Pré-Intermediário 1 completo



Academic Writing
      Continuação do curso Academic Writing, este curso aprimora 
a habilidade do aluno em produção de textos acadêmicos na 
forma de diferentes tipos de ensaios: descritivos, argumentativos, 
comparativos e outros. O curso tem como foco todas as etapas de 
redação – thesis statment, outlining e editing. Também trabalha as 
questões sobre estilo, coesão e coerência e correção de erros. 
Além disso, revê elementos linguísticos, tais como sintagmas e 
orações complexas.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 
nível Avançado 1 completo



Cinema
    Tendo como foco o cinema e sua história, gêneros, diretores e 
trilhas sonoras. Este curso parte de textos, filmes, músicas e livros 
como instrumentos de prática oral da língua inglesa. O aluno poderá 
aperfeiçoar sua habilidade de expressão em inglês, ficando apto a 
participar de debates e exposições com maior fluência sobre o 
tema. O curso é ministrado totalmente em inglês e utiliza materiais 
diversos como base para debates, exposições orais, trabalhos em 
grupo e individuais. Além desses materiais, veremos trechos de filmes 
em nossos encontros.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 
nível Intermediário 1 completo



Let’s talk
    Tem por objetivo trazer temas de conversação do cotidiano para a 
prática de sala de aula, utilizando várias atividades motivadoras de 
conversação em grupo, vídeos, diálogos, etc. Os alunos deverão estar 
dispostos a enfrentar o medo de se comunicar em Inglês e de falar em 
público com segurança.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 
nível Básico3 completo



Cursos Temáticos   
de Francês



Francês para 
Gastronomia

   Este curso temático “Francês para Gastronomia” propõe a 
aprendizagem da língua francesa por meio do ensino de línguas para fins 
profissionais. O curso será ministrado em francês com o uso de materiais 
diversos (textos selecionados; materiais audiovisuais, fotografias, páginas 
da web etc.) e de manual específico.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 
sem pré-requisito
Material didático:

En cuisine 1 – Méthode de Français



   O presente curso temático visa 
abordar o estudo da fonética e 
fonologia do francês em três vertentes: 
articulação, ritmo e entonação. 
Concentra-se em t rabalhar  as  
principais dificuldades do aluno 
brasileiro quanto à pronúncia do 
francês em situações de comunicação 
tais como: problemas fonemáticos 
(articulação de vogais e consoantes), 
problemas sintáticos (encontros, 
ligações e elisões nas frases) e 
problemas prosódicos (acentuação e 
entonação).

Pré-requisito:
 Francês Básico 2

Carga horária: 
36h

Material didático:
RIPAUD, Delphine; KAMOUN, Chanèze. 
Phonétique essentielle du français niv. 

A1 A2 – Livre + CD mp3. Paris: Didier, 
2016. 216 p.

du français 
Prononciation

en contexte



Cursos Temáticos   
de Japonês



de textos em 
língua japonesa:
língua clássica

Gramática e leitura 

     Vários são os cursos de língua japonesa moderna oferecidos tanto 
para o público acadêmico em particular quanto para o público em 
geral, no entanto, existem poucos estudos de uso da língua clássica, seja 
para a leitura de textos clássicos no original, quanto para a de textos que 
subsidiem os estudos sobre o Japão, na área de Humanidades. 

Carga Horária: 
30 horas 

Pré-requisito: 
Japonês 4 ou Básico 5 (do curso de UnB-idiomas) ou conhecimentos 

de língua japonesa equivalentes a esses níveis. 



O videogame 
no aprendizado 

da língua japonesa

     Tendo como base as considerações de James Gee sobre o 
letramento e aquisição de conhecimento o curso se propõem 
a apresentar jogos eletrônicos de variados períodos históricos 
e suas possibilidades no aprendizado de língua japonesa. 
Inicialmente propõem-se a análise do videogame como 
ferramenta de aprendizado mediadora e suas possibilidades 
no aprendizado moderno através de jogos didáticos e não 
didáticos. Para isso serão utilizados jogos de videogame de 
consoles modernos e antigos. Utilizando como referência os 
conceitos de interação, observação e aplicação, 
apresentados por Gee e demais autores da Gamificação, os 
alunos serão sujeitos a diversos estímulos em variados estilos de 
jogos e serão recompensados pelos progressos individuais e 
em grupo. Por fim busca-se incentivar a postura Gamer que 
permitiria o auto aprendizado e uma um novo olhar sobre a 
utilização de materiais didáticos.

Carga Horária: 
30 horas

Pré-Requisito: 
Básico 3



    Este curso tem como objetivo praticar a 
conversação com temas da atualidade, 
relacionados a cultura  a fim de proporcionar a 
apropriação da língua oral.

Carga Horária: 
30 horas

Pré-Requisito: 
Básico ou 

intermediário /avançado

 
 

Básico ou  
 

Intermediário

Conversação 
em Japonês



Uma Visão Panorâmica 

Japonesa: 

 A Evolução da
Sociedade 

   Este curso tem como objetivo 
proporcionar um estudo panorâmico, 
discutindo os aspectos culturais e 
históricos sobre o desenvolvimento da 
sociedade japonesa. 

     Oferece a comunidade externa e 
interna da UnB conhecer e incentivar 
ao desenvolvimento de pesquisas 
voltadas à cultura e sociedade 
japonesa. 

Carga Horária: 
30 horas

Pré-Requisito: 
Japonês 4 ou Básico 5 

(do curso de UnB-idiomas) 
ou conhecimentos de língua 

japonesa equivalentes a esses 
níveis.



WWW.UNBIDIOMAS.UNB.BR 
facebook.com/Unb-Idiomas
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