Ficha de Unidade Curricular/Syllabus

Nome da
UC (pt):

Inglês para os Média - C2

Name (en):

English for the Media - C2

Professor

David Alan Prescott

Créditos ECTS:

6

Língua(s) de ensino: English
Tipo:
Horas de Contacto: 56.0
Teóricas (T): 0.0
Teóricas-Práticas (TP): 56.0
Laboratório (PL): 0.0
Seminario (S): 0.0
Trabalho de Campo (TC): 0.0
Estágio (E) : 0.0 h
Orientação Tutorial (OT): 0.0
Outras (O): 0.0
Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 150.0

Pt
Pré-requisitos (1000 caracteres):

En
Pre-requisites:

Nenhum

None

Objectivos Gerais (1000 caracteres):

Objectives:

No final deste curso, o/a estudante terá
aprendido alguns aspetos de um estilo de
escrita e de uma linguagem específica
usada nos jornais escritos e nos canais
notícias de 24 horas em língua inglesa.
Estes aspetos incluem o léxico e a
gramática próprios dos jornais impressos
em papel. O/a estudante será capaz de ler e
perceber textos de fontes tão diferentes
como os jornais ditos “populares” do Reino
Unido e dos Estados Unidos e dos jornais
de referência dos dois países

At the end of this course the student will
have learned some aspects of a style of
writing and of a specific language used in
the written press and the rolling news
channels in English. These aspects include
the vocabulary and grammar as used by the
printed press. The student will be able to
read and understand texts from such
different sources as the so-called “popular”
press from the UK and the USA and from
the quality press of these two countries.

Objectivos de Aprendizagem (1000 caracteres):

Learning outcomes:

No final deste curso, o/a estudante terá
aprendido alguns aspetos de um estilo de
escrita e de uma linguagem específica
usada nos jornais escritos e nos canais
notícias 24 horas em língua inglesa. Estes
aspetos incluem o léxico e a gramática
próprios dos jornais impressos em papel.
O/a estudante será capaz de ler e perceber
textos de fontes tão diferentes como os
jornais ditos “populares” do Reino Unido e
dos Estados Unidos e dos jornais de
referência dos dois países.

At the end of this course the student will
have learned some aspects of a style of
writing and of a specific language used in
the written press and the rolling news
channels in English. These aspects include
the vocabulary and grammar as used by the
printed press. The student will be able to
read and understand texts from such
different sources as the so-called “popular”
press from the UK and the USA and from
the quality press of these two countries.

Programa (1000 caracteres):

Syllabus:

Para além da atividade óbvia de
melhoramento
e
expansão
do
conhecimento e uso da língua inglesa,
aspeto comum a todas as cadeiras de língua
inglesa, as aulas incluirão a leitura de
jornais, a análise de boletins noticiosos
(quando possível) e, particularmente, o
estudo de exemplos de desenvolvimento e
alterações na língua inglesa em textos
escolhidos pelo docente para ilustrar e
salientar essa realidade.

Besides obvious activity improving on and
expanding knowledge and use of the
English language, an aspect common to all
subjects in English teaching, the classes will
involve reading of newspapers, analysis of
television news broadcasts (when this is
possible) and, particularly, the studying of
examples of English language change and
development as are set out in texts chosen
by the teacher to illustrate and highlight
these elements.

Demonstração da coerência dos conteúdos
programáticos com os objectivos da UC: (1000 caracteres):

Demonstration of the syllabus coherence with the
objectives of the curricular unit:

Obtém-se uma coerência total se se estuda
exemplos da linguagem dos meios de
comunicação (ou seja, a ler jornais, a ver
televisão e a analisar a língua inglesa usada
online) para aprender algo sobre a
utilização desta mesma linguagem.

Complete coherence is involved if one
studies examples of the language of the
media (ie reading newspapers, watching TV
programmes in class and looking at online
English usage) in order to learn something
about the use of this language itself.

Processo de avaliação (500 caracteres):

Assessment:

A avaliação consiste num exercício
presencial sobre um tema discutido nas
aulas; presença e interesse; desempenho
oral nas aulas; e um segundo exercício
quando necessário.

Evaluation will consist of a written test on
subjects discussed in the classes; presence
and interest; oral performance during the
classes; and a second written exercise when
necessary.

Percentagens de valor na avaliação: Percentage value in assessment: Written
Exercício escrito - até 70%; Oralidade e exercise - up to 70%; Oral contribution and
presença - até 30%
presence - up to 30%
Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres):

Teaching methodology:

Os textos escolhidos serão analisados com a
intenção de estudar as particularidades
desta maneira de escrever e de falar,
incluindo a gramática dos cabeçalhos dos
jornais e o vocabulário que apenas existe
nesta subdivisão da língua inglesa.

The texts chosen will be analysed with a
view to studying the particularities of this
type of writing and speaking, involving the
grammar of headlines, and the vocabulary
that only exists in this subdivision of the
English language.

Demonstração da coerência das metodologias de
ensino com os objectivos de aprendizagem da UC :

Demonstration of the coherence between the teaching
methodologies and the learning outcomes:

Obtém-se uma coerência total se se estuda
exemplos da linguagem dos meios de
comunicação (ou seja, a ler jornais, a ver
televisão e a analisar a língua inglesa usada
online) para aprender algo sobre a
utilização desta mesma linguagem.

Complete coherence is involved if one
studies examples of the language of the
media (ie reading newspapers, watching TV
programmes in class and looking at online
English usage) in order to learn something
about the use of this language itself.

Observações:

Observations:

(3000 caracteres):

Bibliografia:
Básica (1000 caracteres)

"GOP VEEP PICK ROILS DEMS", antologia de textos preparada pelo docente;

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language;
www.mediaonline.net; www.mediapost.com; www.thesun.co.uk;
www.timesonline.co.uk; www.wrx.zen.co.uk; www.filmon.com
www.nielsenmedia.com; www.media-awareness.ca; www.srds.com
Complementar (máx. 50 títulos)

"GOP VEEP PICK ROILS DEMS", antologia de textos preparada pelo docente;
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language;
www.mediaonline.net; www.mediapost.com; www.thesun.co.uk;
www.timesonline.co.uk; www.wrx.zen.co.uk; www.filmon.com
www.nielsenmedia.com; www.media-awareness.ca; www.srds.com

