FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM PRÓTESE DENTÁRIA

Unidade curricular:
Inglês Técnico
Curricular Unit:
Professional English

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Visto as línguas serem veículos essenciais no processo de comunicação, pretende a unidade curricular de Inglês,
desenvolver a competência linguística dos alunos com o objetivo de assegurar uma comunicação eficaz numa
pluralidade de situações socioprofissionais, inerentes à Prótese Dentária.
No final desta unidade curricular, os alunos terão atingido o nível CEF A2/B1.
Os alunos serão capazes de:
- ler e entender as principais ideias de textos relacionados com a Prótese Dentária;
- falar e interagir adequadamente em situações do dia a dia relacionadas com a profissão;
- desenvolver competências de listening concretas, como ouvir a essência e os detalhes;
- adquirir vocabulário específico relacionado com a saúde oral, materiais e equipamentos de trabalho;
- compreender e produzir textos informativos sobre a Prótese Dentária.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Since languages are essential vehicles in the communication process, the English subject aims to develop
students' linguistic competence in order to ensure effective communication in a plurality of social and
professional situations inherent to Prosthetic Dentistry.
At the end of this curricular unit, students will have reached CEF A2/B1 level.
Students will be able to:
- read and understand the main text ideas related to Prosthetic Dentistry;
- speak and interact properly on daily job situations;
- develop concrete listening skills, such as listening to the essence and details;
- acquire specific vocabulary related to oral health, materials and work devices;
- understand and produce informative texts on Prosthetic Dentistry.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Os alunos terão a oportunidade de melhorar o seu inglês nas 4 competências: ler, escrever, falar e ouvir, no nível
CEF A2/B1, através dos seguintes conteúdos:
Revisão de tempos verbais; artigos; preposições; adjetivos e advérbios; perguntas abertas;
Correção de textos em inglês sobre Saúde Oral, especialmente sobre Prótese Dentária;
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Leitura e compreensão de textos informativos sobre a Prótese Dentária;
Visualização e compreensão de vídeos relativos aos procedimentos de um laboratório de Prótese Dentária;
Compreensão e uso de terminologia específica relacionada com a profissão;
Leitura e análise de textos de sites de Prótese Dentária;
Criação e uso de glossários para prótese dentária;
Role play situações relativas ao dia a dia de um técnico de prótese dentária.
Syllabus (1000 caracteres)
Students will have the opportunity to improve their English in the 4 skills: reading, writing, speaking and
listening, at CEF A2/B1 level, through the following syllabus:
Revising verb tenses; articles; prepositions; adjectives and adverbs;
Asking and answering open-ended questions;
Correcting texts in english about oral health, especially about Prosthetic Dentistry;
Reading and understanding informative texts on Prosthetic Dentistry;
Watching and understanding videos on the procedures of a prosthetic dentistry laboratory;
Understanding and use of specific terminology related to the job;
Reading and analyzing texts on the Prosthetic Dentistry websites;
Creating and using glossaries for prosthetic dentistry;
Role playing situations related to the daily life of a prosthetic dentistry technician.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Ribes, R., & Rós, P.R. (2006). Medical English. Springer.
Evans, V., & Dooley, J. (2008). Access Grammar3. Express Publishing.
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