
Matrículas Abertas

Inglês    

11 a 20 de Setembro.    

‘‘Poderá haver teste de nivelamento exclusivo 
para os cursos temáticos.’’    

Agendamento dias  apenas via portal do aluno.    01 02/09  e



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 da língua e 
queiram desenvolver a capacidade de se 
comunicar com mais confiança no tema de seu 
interesse.



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: 

Início: 

nível Pré-Intermediário 1 
completo

26/09/2017
Término:
07/12/2017
Local:
SCS



Let’s Geek Out!
      Tendo como foco a prática do Inglês na temática GEEK (RPG, 
HQs, Games, filmes, SÉRIES, etc), esse curso busca desenvolver as 
várias habilidades envolvidas na aprendizagem de uma língua. É 
um curso para quem quer destravar o Inglês, conversando sobre o 
que mais gosta. Os alunos interessados devem buscar falar sem 
medo de errar e melhorar seu vocabulário e estruturas gramaticais 
para uma comunicação eficaz.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 

Início: 
nível Avançado 1 completo

29/09/2017
Término:

08/12/2017
Local:

Darcy Ribeiro



Breaking News !
      Este curso pretende capacitar os 
alunos a discutir e debater, em Inglês, 
novidades e eventos que estão 
acontecendo no mundo. Os alunos 
também irão aprender a expressar suas 
opiniões em um grupo de pessoas de uma 
forma interativa. Os alunos serão capazes 
de treinar a sua leitura e compreensão 
oral, ouvindo e lendo notícias Por fim, os 
alunos serão incentivados a praticar o 
pensamento crítico e discutir os seus 
pensamentos em Inglês.

Carga Horária: 
36 horas

Pré-requisito: 

Início: 

nível Avançado 1 completo

29/09/2017
Término:

08/12/2017

Local:
Darcy Ribeiro



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: 

Início: 
nível Básico3 completo

29/09/2017
Término:

08/12/2017
Local:

Darcy Ribeiro



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


