
 
 

 

 

MINI-CURSO 

 

 INGLÊS ACADÊMICO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFCG 

 

Este mini-curso ministrado por uma professora assistente de inglês do programa 

Fulbright, nativa dos Estados Unidos e atuando no programa Idiomas Sem fronteiras  do 

NucLi/CH, tem como objetivo capacitar os estudantes de pós-graduação, para melhorar 

seus trabalhos e artigos escritos em inglês. O curso vai abordar questões de gramática, 

construção de frases, e erros mais comuns em tradução de português para inglês. 

Todos os participantes aprenderão estratégias para escrever abstratos em inglês e o 

formato certo de cartas e e-mails para mandar para editores de revistas. Participantes 

também terão a oportunidade de trocar ideias e compartilhar recursos com outros 

pesquisadores de áreas diversas. O curso é gratuito, será composto de três encontros e 

ministrado em português e inglês. 

 

O mini-curso acontecerá nas quinta-feiras 20 de setembro, 27 de setembro, e 4 de 

outubro,  de 10:00 as 12:00 horas,  na sala 15 no Hall das Placas no Centro de 

Humanidades , conforme a seguinte programação: 

 

● 20  de setembro  

○ Como cumprir os requisitos de revistas em inglês 

○ Como identificar e corrigir os erros mais comuns em escrita acadêmica 

● 27  de setembro 

○ Estratégias para escrever um abstrato  

○ Vocabulário acadêmico para usar em artigos 

● 4 de outubro 

○ Como escrever cover letters sobre sua pesquisa 

○ Como escrever um e-mail para editores de revistas acadêmicas  

○ Dicas e estratégias para melhorar sua escrita em inglês 

 

Estudantes de pós-graduação interessados em participar no curso devem completar o 

questionário de inscrição anexo  e entregá-lo na PROPEX – Pró-Reitoria de Pesquisa da 

UFCG no bloco BQ  até o dia 14 de setembro. Considerando que  o curso trata de regras 

gramaticais e vocabulário avançando, os participantes deverão ser capazes de se 

expressar em inglês escrito e oral. Todos os selecionados para participar no curso 

receberão um e-mail no dia 17 de setembro confirmando a inscrição e os detalhes do 

mini-curso.  O numero de vagas é limitado a 50. 

 

Informações pelo tel:  2101 1382 


