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Resumo: 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul/IFRS proporciona cursos da
área de Gestão e Negócios em 10 (dez) dos seus 17 (dezessete) campi, e a disciplina língua inglesa faz
parte da grade curricular de todos eles. No entanto, o Instituto não recebe material didático de inglês para
fins específicos (as obras enviadas pelo governo através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
englobam apenas a língua geral). Este projeto propõe-se a: (a) identificar os termos essenciais da de
Gestão e Negócios, (b) organizá-los em tópicos e (c) disponibilizar o resultado do estudo em um site,
objetivando, com isso, auxiliar os docentes de inglês no preparo das suas aulas, bem como dar suporte aos
estudantes que buscam material adicional para incrementar o aprendizado do vocabulário relacionado ao
seu campo profissional. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a seguinte metodologia: (1)
organização de uma lista inicial baseada na Business English Certificate/BEC Preliminary Wordlist
(vocabulário indicado para um exame de nível intermediário - nível pretendido para os alunos do ensino
médio), (2) seleção de materiais didáticos da área de gestão e negócios para complementação da lista
inicial; (3) análise do vocabulário apresentado nos materiais selecionados para coleta de termos pertinentes
ao estudo; (4) criação de tópicos a partir do compartilhamento semântico dos termos compilados; (5)
verificação da relevância dos termos da lista através da avaliação dos professores do IFRS que atuam na
área em questão para conclusão da lista proposta. Até o momento, realizamos as quatro primeiras etapas
(ainda sem revisão final), obtendo os seguintes resultados: total de itens encontrados na lista inicial e em
mais três listas extraídas de obras de referência da área de ensino de inglês para gestão e negócios: 6.281;
total de itens após a aplicação do critério de 50% de ocorrência (foram considerados para a lista final
somente aqueles itens que fizessem parte de 2 das 4 listas): 3.394; total de tópicos para distribuição dos
itens selecionados: 14.
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