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24/07Ensino online de escrita acadêmica em inglês usando o Google Classroom
Neste webinário, discutiremos as práticas recomendadas para ministrar um curso de 
inglês para fins acadêmicos usando o Google Classroom. Os participantes 
aprenderão como aumentar o envolvimento e a participação dos alunos, atendendo 
aos princípios de design universal para navegação, colaboração, tarefas, avaliações e 
gestão de uma sala de aula on-line. 

31/07

14h às 15h15

Escrita acadêmica para alunos de 
pós-graduação: estratégias e ferramentas 
eletrônicas

O último webinário da série apresenta estratégias de escrita acadêmica para alunos 
de pós-graduação, com enfoque em artigos e trabalhos acadêmicos para congressos. 
Discutiremos o papel da análise dos gêneros textuais e da consulta de corpora online 
para aprimorar a escrita profissional, bem como revisão e edição de texto.

10/07
Backward Design no ensino de inglês 
acadêmico:  objetivos de aprendizagem, 
planejamento e avaliação

Neste  webinário, serão identificadas as etapas de desenvolvimento de um curso de 
inglês para fins acadêmicos (EAP) com base nos princípios do backward design 
(planejamento reverso). A ministrante demonstrará como descrever objetivos e 
resultados mensuráveis de aprendizagem a partir do Quadro Comum de Referência 
para Línguas  (CFR) para planejar e desenvolver um curso de EAP.

17/07Usando o COCA na escrita
acadêmica em inglês

Neste  webinário, aprenda a consultar o Corpus of Contemporary American English 
(COCA), à disposição da comunidade USP, para identificar opções de vocabulário e 
gramática para aprimorar sua escrita acadêmica em inglês.

03/07Escrita acadêmica em inglês:temas atuais
Neste  webinário, serão revisitados conceitos sobre ensino e aprendizagem da 
escrita em língua estrangeira à luz de diversas abordagens e temas como escrita 
processual, estruturalismo, teoria comunicativa, gêneros textuais e análise crítica do 
discurso, para que os participantes  possam situar e aplicar esses conceitos  em seus 
próprios contextos de ensino e aprendizagem da escrita acadêmica em inglês
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