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Sobre este curso 

Neste curso, aprenderá conceitos essenciais do ensino de língua estrangeira com especial enfoque numa 

abordagem comunicativa, digital e intercultural. 

Este curso destina-se a futuros professores de línguas estrangeiras que desejem adquirir uma formação 

de elevada qualidade numa perspetiva crítica e internacional. Este curso é o resultado do projeto 

Erasmus+ VIRTEACH, e a nossa equipa é constituída por académicos de Espanha, Polónia, Roménia e 

Portugal. 

O curso encontra-se organizado em sete unidades, cada uma abordando questões fundamentais 

relacionadas com o ensino de línguas, como Aquisição de Segunda Língua, vocabulário, gramática, 

interação oral, pragmática e discurso, Inglês para Fins Específicos, e comunicação intercultural. Todas as 

unidades são projetadas de forma prática e progressiva. Além disso, este curso faculta um Bloco de 

Notas Digital Interativo, uma ferramenta dinâmica e colaborativa que o ajudará a desenvolver 

totalmente o seu Estágio em qualquer instituição de ensino. O curso tem a duração de 14 semanas, 

aproximadamente (2 semanas por unidade), com um investimento médio de 10 horas por semana. 

Requisitos 

Acrescentar informação sobre as competências e o conhecimento que os alunos necessitam de ter para 

realizar este curso. 

Estrutura do Curso 

• Unidade 1 - Aquisição de Segunda Língua 

• Unidade 2 - Como ensinar vocabulário 

• Unidade 3 - Como ensinar gramática 

• Unidade 4 - Como ensinar interação oral 

• Unidade 5 - Como ensinar pragmática e discurso 

• Unidade 6 - Como ensinar Inglês para Fins Específicos 

• Unidade 7 - Como ensinar comunicação intercultural 
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Corpo Docente do Curso 

Alina Doroch, MA 

Criadora de Conteúdos para Projetos - SSW Collegium Balticum, Szczecin, Poland 

Alina Doroch possui um Mestrado em Inglês (Faculdade de Filologia Inglesa da Universidade Adam 

Mickiewicz, Poznań, Polónia). Atualmente trabalha como professora de Inglês na West Pomeranian 

Technical University de Szczecin, Polónia; ensina inglês geral em todos os níveis, bem como inglês 

técnico; também profere palestras sobre literatura e cultura inglesa e americana no SSW Collegium 

Balticum, Szczecin. Tem colaborado em Projetos Europeus desde 2012, sendo responsável pelo 

desenvolvimento da metodologia de formação em ensino de línguas. É autora de um manual de inglês, 

Well Said! e de uma série de artigos sobre a metodologia Montessori no ensino do inglês para adultos, 

cultura britânica, bem como ensinar línguas através de cultura. 

María Simarro - Vázquez 

Professora de Espanhol na Universidade de Burgos 

Possui um Doutoramento (2014), um Mestrado em Artes do Espanhol (2001), uma Licenciatura em 

Linguística (2000) e um grau em Humanidades (1998). Os seus campos ou interesse são o ensino da 

língua espanhola, principalmente a avaliação, e estudos sobre humor verbal. Por isso, tem publicado em 

diferentes revistas e contribuído para obras coletivos. 

Ana Cunha 

Professora Auxiliar na Universidade Lusófona, Coordenadora do Gabinete de Tradução e Línguas, e do 

Instituto de I&D.  

Ana Cunha detém uma Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, uma Pós-Graduação em 

Ciências da Educação, e frequenta o Doutoramento em Ciências da Educação. Coordena o Gabinete de 

Tradução e Línguas e o Instituto de I&D, e é Professora Auxiliar na Universidade Lusófona, onde foi 

reconhecida como Especialista em Línguas e Literaturas Modernas. É a Investigadora Principal (PI) dos 

projetos Erasmus +: : IC-ENGLISH - innovative platform for adult language education; Montessori 

Method in Teaching 2nd Language to Adults; Developing and Sharing Adults Language Teachers´ 

(e)Skills; Alliance for multilingual and multicultural competences; TEGA- Training the Educators to 

Facilitate the Teaching and Assessment of Abstract Syllabus by the Use of Serious Games; Integrating 

Digital Learning Competencies into the Education Curriculum; INTRO - Introduction to digital learning; 

Professional English Skills For Employability Across EU. 

María Amor Barros-del Río 

Professora, Doutorada em Estudos Ingleses pela Universidade de Burgos 

María Amor Barros-del Rio possui um Mestrado em Inglês, um Mestrado em Antropologia Social e 

Cultural, e um Doutoramento em Literatura Irlandesa. As suas áreas de interesse são o ensino da língua 

inglesa, a literatura irlandesa e os estudos de género. Tem publicações em revistas científicas 

internacionais, é autora de livros e contribuiu para obras coletivos. Tem apresentado a sua investigação 

em conferências internacionais e participado em projetos de I&D europeus e nacionais.  
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Concetta Maria Sigona 

Professora de Estudos Ingleses na Universidade de Burgos 

Concetta Maria Sigona detém um Mestrado em Inglês e é Doutorada pela Universidade de Catânia. A 

sua principal investigação centra-se no ensino e aprendizagem da língua inglesa (EFL). Outras áreas de 

interesse são a literatura italiano-canadiana em inglês e estudos transculturais. Tem publicado em 

revistas científicas internacionais e contribuído para obras coletivos. Tem apresentado a sua 

investigação em conferências internacionais. É membro da ICCLAS e da LILADI da Universidade de 

Burgos. 

Onorina Botezat 

Professora Associada, Doutoramento - Universidade Cristã Dimitrie Cantemir, Bucareste, Roménia 

Onorina Botezat é Diretora do Centro de Investigação Linguística e Intercultural, e Professora Associada 

Doutorada da Faculdade de Línguas e Literaturas Estrangeiras da Universidade Cristã Dimitrie Cantemir 

em Bucareste, Roménia. As suas principais áreas de interesse e investigação são os Estudos 

Imagiológicos e Culturais e Terminologia Jurídica. É autora do Dictionary of Legal Terms, Romanian-

English and English-Romanian (2011), The Image of the Foreigner in the National Literature (2016), 

coautora de cursos de IFE e PFF, e editora de Annals of “Dimitrie Cantemir” Christian University 

Linguistics, Literature, and Methodology of Teaching. A sua obra mais recente é Mapping Cultural 

Identities and Intersecções: Imagological Readings (2019, Cambridge Scholars Publishing, coeditada com 

Mustafa Kirca). 

Ramona MIHĂILĂ 

Professora Associada, Vice-Reitora para as Relações Internacionais - Universidade Cristã Dimitrie 

Cantemir, Bucareste, Roménia 

Ramona MIHĂILĂ é Vice-Reitora para as Relações Internacionais e Professora Catedrática Doutorada da 

Faculdade de Línguas e Literaturas Estrangeiras, e Diretora do Instituto de Estudos Sociais de Género, da 

Universidade Cristã Dimitrie Cantemir, em Bucareste, onde leciona cursos de licenciatura e pós-

graduação em literatura, escrita feminina, estudos de género. É autora e (co)editora de 20 livros sobre 

escrita feminina e estudos de género. Foi professora visitante na Universidade Estatal do Arizona, 

investigadora em instituições internacionais: Biblioteca do Congresso, Washington, Chawton House 

Library e Universidade de Southampton, Huygens Royal Institute, Haia, Biblioteca Nacional de Viena, 

recebeu bolsas para participação em conferências: Universidade Hogeschool, Bruxelas, Université Paris-

Est Créteil, etc. Tem sido coordenadora de projetos europeus em estudos de género e escrita feminina. 

É editora executiva do Journal of Research in Gender Studies, Addleton Academic Publishers, Nova 

Iorque. 

 


