MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 011/2021
CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1 - RETIFICADO
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro juntamente com a
Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE, no uso de suas atribuições legais, leva ao
conhecimento dos interessados a abertura do Processo Seletivo para preenchimento de vagas remanescentes
nos cursos do Centro de Idiomas do IFTM, para ingresso no 1º semestre de 2021.
1. NORMASGERAIS
1.1. O planejamento e a coordenação deste processo seletivo estão sob responsabilidade da Comissão
Permanente de Processo Seletivo – COPESEconforme estabelecido na Resolução 21 de 20 de maio de 2020.
1.2. Podem fazer inscrições os candidatos interessados em cursar espanhol, francês ou inglês com idade
igual ou superior a 13 anos, independente da escolaridade, seja aluno do IFTM ou não, que tenha um
determinado conhecimento em espanhol, francês ou inglês.
1.3. O candidato fará duas etapas no processo seletivo, conforme item 10, cuja finalidade é avaliar o seu
conhecimento para encontrar o nível a ele adequado. Essas etapas são importantes e necessárias para criar
condições ideais para a aprendizagem em turma. O resultado obtido no processo de nivelamento
determinará em qual dos níveis disponíveis neste Edital o candidato se enquadra, se for selecionado.
1.4. Só serão aceitas inscrições para o preenchimento de vagas em um único curso.
1.5. O candidato admitido cumprirá as normas e regulamentos da Instituição.
1.6. Para conclusão do curso o estudante deverá cumprir todos os componentes estabelecidos no currículo,
conforme Projeto Pedagógico de Curso.
1.7. A inscrição será de R$50,00 podendo o candidato requerer isenção, participando do Programa de
Isenção da Taxa de Inscrição.
1.7.1. Os procedimentos para solicitar isenção da taxa de inscrição estão estabelecidos no item 4, deste
edital.
1.8. A simples inscrição no processo seletivo não garante ao candidato o direito de ocupação de vaga. O
candidato passará para um processo avaliativo e de nivelamento.
1.9. O processo seletivo será composto de duas etapas: prova on-line e entrevista on-line. A primeira etapa
será objetiva e a segunda parte será discursiva e oral, conforme item 10, deste Edital.
1.10. O Instituto oferecerá 60% das vagas/curso/turma para candidatos oriundos de escola pública (federal,
estadual ou municipal) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, 5% para
pessoas com deficiência e 35% para os demais candidatos.
1.11. O candidato, no ato da inscrição, deverá optar por concorrer no Processo Seletivo do Centro de
Idiomas VR 2021/1 por meio da reserva de vagas (item 5), pessoas com deficiência (item 6) ou pela
ampla concorrência.
1.12. O prazo para impugnação do presente Edital será de dois (2) dias a contar da data de sua publicação
por meio do e-mail ingresso@iftm.edu.br.
1.13. As vagas ofertadas neste edital são para toda a comunidade que tenha interesse em fazer um curso na
modalidade de Formação Inicial e Continuada do Centro de Idiomas do IFTM.
1.14. A forma de seleção deste edital (item 10 e 11 deste edital) encontram-se em conformidade com o projeto
pedagógico dos cursos ofertados.
1.15. O estudante somente poderá se matricular em um único curso do Centro de Idiomas do IFTM, portanto,
se for aprovado em mais de um edital de idiomas, deverá optar por um curso apenas para se matricular, sob
pena de indeferimento da matrícula.
2. CURSOS E DISTRIBUIÇÃODASVAGAS
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE
Turmas
Curso

Vagas

Nível
Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

Local de
Funcionamento

Inglês

Básico

4ª feira

18h50 às 22h

Subtotal Campina Verde

12

1

7

20

Fazenda Campo Belo BR
364, km 153 - Campina
Verde/MG

12

1

7

20

-

CAMPUS ITUIUTABA

Curso

Inglês

Espanhol

Turmas

Nível
Básico –
Turma 1
Básico –
Turma 2
Intermediário
– Turma 1
Intermediário
– Turma 2
Básico
Intermediário

Vagas

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

2ª feira

19h às 22h10

10

1

5

16

5 ª feira

08h30 às 11h40

10

1

5

16

2ª feira

19h às 22h10

10

1

5

16

4ª feira

07h30 às 10h40

12

1

7

20

2ª feira

19h às 22h10

7

1

4

12

4ª feira

07h30 às 10h40

7

1

4

12

56

6

30

92

Subtotal Ituiutaba

Local de
Funcionamento

Rua Belarmino Vilela
Junqueira, s/nº -Novo
Tempo 2
– Ituiutaba/MG

-

Campus Ituiutaba – POLO SANTA VITÓRIA
Turmas
Curso

Básico
Inglês

Vagas

Nível

Intermediário
– Turma 1
Intermediário
– Turma 2

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

2ª e 4ª feira

15h às 16h31

11

1

7

19

3ª e 5ª feira

15h às 16h28

12

1

7

20

3ª feira

18h30 às 21h40

11

1

7

19

34

3

21

58

Subtotal Polo Santa Vitória

Local de
Funcionamento
Telecentro – Rua Wilson
José Barbosa, 808, bairro:
Parque das Acácias, Santa
Vitória/MG
-

CAMPUS PARACATU

Curso

Inglês

Espanhol

Turmas

Nível
Básico Turma 1
Básico Turma 2
Intermediário
– Turma 1
Intermediário
– Turma 2
Básico
Intermediário

Vagas

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

2ª feira

19h às 22h10

10

1

5

16

3ª feira

16h30 às 19h40

11

1

7

19

2ª feira

16h30 às 19h40

11

1

6

18

3ª feira

16h30 às 19h40

11

1

7

19

5ª feira

16h30 às 19h40

11

1

7

19

4ª feira

16h30 às 19h40

8

1

4

13

62

6

36

104

Subtotal Paracatu

Local de
Funcionamento

Rodovia
MG188,
Km167 – Fazendinha
Paracatu/MG

-

Campus Paracatu – POLO JOÃO PINHEIRO
Turmas
Curso

Vagas

Nível
Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

Local de
Funcionamento

Inglês

Básico Turma 1
Básico Turma 2
Intermediário
– Turma 1
Intermediário
– Turma 2

11

1

6

11

1

6

19h30 às 21h01

11

1

6

18

19h30 às 20h58

12

1

7

20

45

4

25

74

-

Local de
Funcionamento

2ª e 4ª feira

16h30 às 18h01

3ª e 5ª feira

16h30 às 17h58

2ª e 4ª feira
3ª e 5ª feira

Subtotal João Pinheiro

18
18

R. Frei Dionísio, 93
Centro (UAITEC)
João Pinheiro - MG

CAMPUS PATOS DE MINAS
Curso

Inglês

Espanhol

Turmas

Nível
Básico –
Turma 1
Básico –
Turma 2
Intermediário
-Turma 1
Intermediário
-Turma 2
Básico
Intermediário

Vagas

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

2ª feira

16h15 às 19h25

1

1

1

3

4ª feira

16h15 às 19h25

10

1

5

16

3ª feira

18h às 21h10

8

1

4

13

6ª feira

13h30 às 16h40

10

1

6

17

6ª feira

13h30 às 16h40

10

1

5

16

5ª feira

13h30 às 16h40

11

1

6

18

50

6

27

83

Subtotal Patos de Minas

Avenida B, 155 - Bairro
Novo Planalto - Patos de
Minas/MG

-

CAMPUS PATROCÍNIO
Curso

Básico
Inglês

Espanhol

Tur
mas

Nível

Intermediário –
Turma 1
Intermediário –
Turma 2
Básico
Intermediário

Vagas

Local de
Funcionamento

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

4ª feira

13h às 16h10

7

1

3

11

2ª e 6ª
feira
3ª e 5ª
feira
3ª e 4ª
feira
2ª e 5ª
feira

12h25 às 13h56

8

1

5

14

17h40 às 19h08

4

1

2

7

11

1

6

8

1

5

14

38

5

21

64

12h25 às 13h56
12h25 às 13h56

Subtotal Patrocínio

18

Av. Líria Terezinha Lassi
Capuano, 255 – Bairro
Chácara das Rosas –
Patrocínio/MG

-

Campus Patrocínio – POLO IBIÁ
Turmas
Curso

Básico

Inglês

Vagas

Nível

Intermedi
ário Turma 1
Intermedi
ário Turma 2

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

2ª e 4ª feira

19h às 20h31

7

1

4

12

2ª e 4ª feira

17h40 às 19h11

8

1

4

13

3ª e 5ª feira

17h40 às 19h08

9

1

5

15

24

3

13

40

Subtotal Ibiá

Local de
Funcionamento

Av. Madre Maria de Jesus,
141 A – Ibiá/MG

-

CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO
Curso

Inglês

Espanhol

Inglês

Turmas

Nível

Vagas

Local de
Funcionamento

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

Básico

3ª e 5ª feira

13h às 14h28

7

1

4

12

Intermediário

2ª e 4ª feira

17h30 às 19h01

4

1

2

7

Básico

2ª feira

13h às 16h10

8

1

5

14

Intermediário

4ª feira

17h30 às 20h40

9

1

5

15

Básico

3ª e 5ª feira

15h40 às 17h08

6

1

3

10

Intermediário

3ª e 5ª feira

17h30 às 18h58

5

1

3

9

Unidade 1: Av. Dr.
Florestan Fernandes, 131
Univerdecidade

39

6

22

67

-

Local de
Funcionamento

Subtotal Uberaba Parque Tecnológico

Unidade 2: Av.
Edilson Lamartine
Mendes, 300 – Parque das
Américas Uberaba / MG

CAMPUS UBERABA
Turmas

Curso

Inglês

Espanhol
Francês

Vagas

Nível
Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

4ª feira

16h30 às 19h40

6

1

3

10

5ª feira

16h30 às 19h40

7

1

4

12

Intermediário

2ª feira

16h30 às 19h40

7

1

4

12

Básico

3ª feira

16h30 às 19h40

8

1

4

13

Intermediário

4ª feira

16h30 às 19h40

2ª feira

16h30 às 19h40

9
4

1
1

5
2

15

Básico
Intermediário

4ª feira

16h30 às 19h40

4

1

3

8

45

7

25

77

-

Local de
Funcionamento

Básico –
Turma 1
Básico –
Turma 2

Subtotal Uberaba

Rua João Batista Ribeiro,
4000 – Uberaba
/ MG

7

CAMPUS UBERLÂNDIA
Turmas

Curso

Básico –
Turma 1
Básico –
Turma 2
Inglês
Intermediário
– Turma 1
Intermediário
– Turma 2
Espanhol
Básico
Francês

Vagas

Nível

Básico

Dias

Horários

RV

PcD

AC

Total

6ª feira

12h20 às 15h30

1

1

1

3

6ª feira

15h40 às 18h50

9

1

5

15

6ª feira

12h20 às 15h30

4

1

3

8

6ª feira

15h30 às 18h40

8

1

5

14

6ª feira

12h20 às 15h30

9

1

5

15

6ª feira

13h às 16h10

5

1

3

9

36

6

22

64

Subtotal Uberlândia

Rodovia Municipal
Joaquim Ferreira Fazenda
Sobradinho Zona Rural
Uberlândia/ MG

-

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Turmas
Curso

Dias

Inglês

Vagas

Nível
Básico –
Turma 1
Básico – Turma
2
Intermediário –
Turma 1
Intermediário –
Turma 2

Horários

RV

PcD

AC

Total

17h30 às 19h01

1

0

0

1

17h30 às 18h58

1

1

0

2

2ª feira

17h30 às 20h40

4

1

3

8

3ª e 5ª
feira

17h30 às 18h58

4

1

1

6

2ª e 4ª
feira
3ª e 5ª
feira

Local de
Funcionamento

Rua Blanche Galassi, 150
- Altamira, Uberlândia MG, 38411-104

Básico
Espanhol

Intermediário

3ª e 5ª
feira
2ª e 4ª
feira

Subtotal Uberlândia Centro

TOTAL GERAL DE VAGAS

18h45 às 20h13

2

1

1

4

17h15 às 18h46

7

1

3

11

19

5

8

32

472

59

264

795

-

-

Legenda: Reserva de Vagas (RV) - candidato oriundo de escolas públicas (federal, estadual ou municipal) com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. As condições de escolaridade e renda serão
comprovadas pelo candidato na matrícula.
Pessoas com deficiência – PcD.
Ampla concorrência (AC) – demais candidatos.

3.1. A inscrição deverá ser realizada pelo site www.iftm.edu.br/ingresso, em “CENTRO DE IDIOMAS –
VAGAS REMANESCENTES 2021/1”, no período das 10h do dia 15/03/2021 até as 23h59 do dia
31/03/2021, considerando o horário de Brasília.
3.2. Documentos necessários para inscrição: Documento de Identificação e CPF docandidato.
3.2.1. Não é permitido utilizar documentos dos pais ou responsáveis na inscrição.
3.3. Serão aceitos como documentos de identificação: cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; cédulas de identidade para
estrangeiros, expedidas pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identidade fornecidas por
ordens ou conselhos de classes que, por Lei, tenham validade como documento de identidade; Carteira de
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da
Lei n. 9.503, de 1997.
3.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados localizados em qualquer
agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e dos correios ou na Receita Federal, em
tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do término do período de
inscrição.
3.5. O IFTM conforme Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, assegurará atendimento específico ao candidato que desejar
atendimento pelo nome social durante a realização deste processo seletivo. Para tanto, deverá enviar para
o e-mail ingresso@iftm.edu.br, no período de 15/03 a 31/03/2021, o formulário constante no ANEXO III.
3.6. Procedimentos para inscrição: O candidato deverá clicar em “Inscrição”, preenchendo atentamente,
os campos solicitados.
3.6.1. Na tela de dados pessoais o candidato deverá informar uma senha que será mantida sob sua guarda
para o acompanhamento do seu processo de inscrição e obtenção do resultado individual.
3.6.1.1. É fundamental e necessário o cadastro de E-mail exclusivo do candidato.
3.6.1.2. A recuperação de senha será feita por meio eletrônico e encaminhada ao e-mail informado pelo
candidato no ato da inscrição.
3.6.2. Nas telas seguintes o candidato irá escolher o campus e o idioma que deseja cursar no IFTM.
3.6.3. Após realizada a inscrição o candidato deverá imprimir a GRU – Guia de recolhimento da União, no
valor de 50,00 (cinquenta reais).
3.7. O candidato poderá solicitar isenção do valor da inscrição, mas, se o candidato não se enquadrar nos
requisitos do Programa de isenção da taxa de inscrição (ver item 4), este deverá imprimir o boleto (GRU)
para o pagamento dataxa.
3.7.1. A GRU deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil, em dinheiro, de 15/03/2021 a
1º/04/2021. Não será considerada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado fora do prazopermitido.
3.7.2. Não será aceito pagamento da GRU em cheque, cartão de crédito ou depósito por meio de envelope
em caixa eletrônico. De igual maneira, não será aceito pagamento agendado para data posterior ao
vencimento, de forma que o débito seja efetivado após o dia 1º/04/2021.
3.7.3. O pagamento da GRU efetuado com débito em conta só será aceito se o débito for concretizado pelo
banco até a data do vencimento do boleto (1º/04/2021). É de responsabilidade do candidato, verificar se o

pagamento foi efetivado.
3.7.4. Não será permitida a transferência do valor pago da taxa de inscrição para outra pessoa, para outro
curso ou para outro processo seletivo.
3.7.5. Em hipótese alguma, será devolvida a taxa de inscrição.
3.7.6. Todos os candidatos do Campus Avançado Camína Verde terão isenção na taxa de inscrição, em
virtude de o Banco do Brasil da cidade não estar recebendo pagamento de GRU e nem atendimentos
presenciais.
3.9. Serão de responsabilidade do candidato as informações prestadas na Inscrição e no pagamento da taxa,
em observância às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.
3.10. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não se responsabilizará
por inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação ou de outros fatores que venham a impossibilitar a transferência de dados ou ainda
por falhas de impressão dos documentos utilizados para a inscrição.
3.11. O candidato deverá conferir em seu formulário de inscrição se as informações estão corretas dentro do
período de inscrições, uma vez que não poderá alegar que constam informações equivocadas em prazo
posterior ao término das inscrições.
3.12. O candidato deverá guardar consigo cópia do formulário de inscrição gerado na conclusão desta, para
conferência e eventual comprovação dos dados fornecidos, caso necessário. Caso ele faça alguma alteração
na inscrição, deverá descartar o formulário antigo e gerar um novo com as informações atualizadas.
3.13. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO - as alterações de dados da inscrição efetuadas pelo candidato
somente serão permitidas até o último dia da inscrição. Alterações após este período ou após o pagamento
deverão ser solicitadas à COPESE pelo e-mail ingresso@iftm.edu.br que analisará a possibilidade ou não de
atendimento da solicitação.
3.14. Será indeferida a inscrição que se enquadrar em qualquer dos itens abaixo:
a) pagamento não efetuado ou não preenchimento dos requisitos para obter a isenção da taxa de inscrição;
b) formulário de inscrição preenchido de forma incompleta, incorreta e com informaçõesinverídicas;
c) em desacordo com qualquer requisito deste Edital.

4. PROGRAMA DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO
4.1. Poderá solicitar isenção de inscrição: candidato que está cursando ou cursou o ensino fundamental ou
médio em escola da rede pública ou bolsista integral em escola particular e que possua renda familiar per
capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou candidatos que são inscritos no CadÚnico.
4.2. Para requerer isenção de taxa de inscrição o candidato deverá preencher e assinar o requerimento de
isenção (ANEXO II) e enviar escaneado ou digitalizado à COPESE, no período de 15/03/2021 a
21/03/2021, para o e-mail ingresso@iftm.edu.br com assunto: Isenção taxa VR CENID 2021 1 – Nome do
Candidato, da seguinte forma:
Assunto: Isenção da taxa de inscrição – VR CENID 2021/1 – Nome do candidato
Texto: Nome do candidato – CPF – Idioma Pretendido/Campus ou Polo
Anexar o requerimento.
4.3. O resultado da análise do pedido de isenção será divulgado no dia 23/03/2021 no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1”. Os
candidatos que não conseguirem a isenção da taxa deverão imprimir a GRU e efetuar o pagamento até o dia
1º/04/2021.
4.4. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá imprimir a GRU e efetuar o pagamento
até o dia 1º/04/2021. Caso não efetue o pagamento o candidato não terá sua inscrição confirmada neste
processo seletivo, consequentemente não fará a prova de nivelamento.
4.5. É necessário que o candidato tenha feito sua inscrição para a efetivação da isenção no sistema da
COPESE.
4.6. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos para
concorrer à isenção de inscrição respondendo civil, penal e administrativamente pelas informações
inverídicas apresentadas, nos termos da Lei nº 7.115, de 29/08/1983. É de responsabilidade do candidato as
informações declaradas no requerimento de isenção.

4.7. Ao IFTM reserva-se o direito de realizar entrevistas ou visitações ao local de domicílio do candidato
bem como consultar cadastros de informações socioeconômicas, se for necessário.
5. RESERVA DE VAGAS
5.1. Podem concorrer à reserva de vagas:
Candidatos oriundos de escola pública (federal, estadual ou municipal) com renda per capita familiar
bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (igual ou inferior a R$ 1.650,00 por pessoa).
5.2. Não poderão concorrer à reserva de vagas candidatos que:
a) sejam oriundos de escola particular, mesmo que bolsista integral ou;
b) tenham renda per capita superior a um salário mínimo e meio.
5.2.1. Não são consideradas instituições da rede pública de ensino as escolas pertencentes ao Sistema S
(SENAI, SESI, SENAC, SENART), escolas conveniadas ou ainda fundações ou instituições similares
(mesmo que mantenham educação gratuita) para efeito de participação na Reserva de Vagas.
5.2.2. O candidato que concorrer ao Processo Seletivo por meio da reserva de vagas deverá ENTREGAR,
NO ATO DA MATRÍCULA, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: quanto à renda e, quanto à
escola pública. Os modelos de comprovação serão disponibilizados no momento da convocação para
matrícula.
5.2.3. A prestação de informação falsa pelo candidato, mesmo que sem má-fé, apurada, em procedimento
que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará em indeferimento da matrícula, tornando-se nulos
todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em Lei.
5.2.4. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos
para concorrer às vagas reservadas, sob pena de, se aprovado no processo seletivo, perder o direito à vaga.
5.3. Procedimentos para o cálculo da renda per capita:
a) Relacione todos os nomes das pessoas de sua residência (inclua o seu nome) colocando o valor bruto
mensal recebido por cada membro da família;
b) Some os valores mensais recebidos e divida o total pelo número de pessoas que compõe a família. Esta
será a renda familiar bruta mensal per capita.
c) Para concorrer pelas vagas reservadas este valor deverá ser igual ou inferior a um salário-mínimo e meio
(até 1.650,00/pessoa), caso seja superior a este valor o candidato deverá optar pela ampla concorrência.
6. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD
6.1. O candidato que concorrer ao Processo Seletivo nas vagas para PcD deverá entregar no ato da matrícula
documentos comprobatórios da sua condição.
6.2. Considera-se de acordo com o Decreto nº 3298/99:
6.2.1. Deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal
para o ser humano;
6.2.2. Deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente
para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;
6.2.3. Incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade
de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou
atividade a ser exercida.
6.3. Admitem-se as seguintes categorias de deficiência:
6.3.1. Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções.

6.3.2. Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
6.3.3. Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
6.3.4.
Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas,
tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da
comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho.
6.3.5. Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
6.4. NÃO podem concorrer às vagas para PcD as pessoas acometidas das seguintes condições:
6.4.1. Pessoa com transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (CID 10 - F81):
Transtorno específico de leitura (F810); Transtorno específico da soletração (F811); Transtorno específico
da habilidade em aritmética (F812); Transtorno misto de habilidades escolares (F813); Outros transtornos
do desenvolvimento das habilidades escolares (F818); Transtorno não especificado do desenvolvimento das
habilidades escolares (F819)
6.4.2. Pessoa com dislexia e outras disfunções simbólicas, não classificadas em outra parte (CID 10 - R48):
Dislexia e alexia (R48.0); Agnosia (R48.1); Apraxia (R48.2); Outras disfunções simbólicas e as não
especificadas (R48.8)
6.4.3. Pessoa com transtornos hipercinéticos (CID 10 - F90): Distúrbios da atividade e da atenção;Síndrome
de déficit da atenção com hiperatividade; Transtorno de déficit da atenção com hiperatividade (TDAH);
Transtorno de hiperatividade e déficit da atenção (F90.0); Transtorno hipercinético de conduta; Transtorno
hipercinético associado a transtorno de conduta (F90.1); Outros transtornos hipercinéticos
(F90.8);Transtorno hipercinético não especificado; Reação hipercinética da infância ou da adolescência;
Síndrome hipercinética (F90.9)
6.4.4. Pessoa com transtornos mentais e comportamentais (CID 10 - F00/F99): Transtornos mentais
orgânicos, inclusive os sintomáticos (F00 - F09); Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substância psicoativa (F10 - F19); Esquizofrenia, Transtornos esquizotípicos e Transtornos delirantes (F20
- F29); Transtornos do humor [afetivos] (F30 - F39); Transtornos neuróticos, Transtornos relacionados com
o "stress" e Transtornos somatoformes (F40 - F48); Síndromes comportamentais associadas a disfunções
fisiológicas e a fatores físicos (F50 - F59); Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60
- F69); Transtornos do desenvolvimento psicológico (F80 - F89); Transtornos do comportamento e
Transtornos emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência (F90 - F98);
Transtorno mental não especificado (F99 - F99)
6.4.5. Pessoa com deformidades estéticas e/ou deficiências sensoriais que não configurem impedimento
e/ou restrição para seu desempenho no processo ensino-aprendizagem que requeiram atendimento
especializado
6.4.6. Pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, aqueles que, não se enquadrando no conceito de pessoa
com deficiência, tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção
(Decreto 5.296/2004, Art. 5º, §1º)
6.5. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada, em procedimento que lhe assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará o indeferimento da matrícula, tornando-se nulos todos os atos dela
decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em Lei.
6.6. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos
para concorrer às vagas PcD, sob pena de, se aprovado no processo seletivo, perder o direito à vaga.
7. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
7.1. Será indeferida a inscrição que se enquadrar em qualquer dos itens abaixo:
a) pagamento não efetuado ou não preenchimento dos requisitos para obter a isenção da taxa de inscrição;
b) formulário de inscrição preenchido de forma incompleta, incorreta e com informaçõesinverídicas;
c) em desacordo com qualquer requisito deste Edital.

8. LISTA DE CONVOCADOS PARA A PROVA ON-LINE
8.1. A lista de convocados para a prova on-line da 1ª etapa de Espanhol, Francês e Inglês será publicada no
site www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1” –
“Lista de convocados para a prova on-line”, no dia 08/04/2021.
8.2. Qualquer irregularidade na lista de convocados para a prova on-line de Espanhol, Francês e Inglês
deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Processo Seletivo pelo e-mail: ingresso@iftm.edu.br até
o prazo de 09/04/2021. O candidato que não estiver na lista e não se manifestar à COPESE no prazo
apresentado neste item perderá o direito a participar do processo seletivo.
8.3. A lista de convocados para a 2ª etapa será publicada no site www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS
REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1” – “Lista de convocados para a prova on-line”, no
dia 16/04/2021.
8.4. Qualquer irregularidade na lista de convocados para a entrevista deverá ser comunicada à Comissão
Permanente de Processo Seletivo pelo e-mail: ingresso@iftm.edu.br até o prazo de 18/04/2021. O candidato
que não estiver na lista e não se manifestar à COPESE no prazo apresentado neste item perderá o direito a
participar do processo seletivo.
9. ETAPAS DE SELEÇÃO
9.1. As etapas de seleçãoserãorealizadas pela COPESE e pela Comissão Avaliadora formada por professores
do Centro de Idiomas, designada especialmente para essefim.
9.2. O processo seletivo constará de duas etapas constituídas dos instrumentos de avaliação descritos a
seguir para os idiomas de Espanhol, Inglês e Francês:
ETAPAS
1ª
2ª

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
Prova online
Entrevista online

PONTUAÇÃO
50
100

9.3. O IFTM não se responsabiliza por falta e/ou falha de conexão de internet por parte do candidato
durante a realização das etapas de seleção.
10. DA PROVA ONLINE E ENTREVISTA PARA OS CURSOS DE ESPANHOL, FRANCÊS E
INGLÊS
10.1. PRIMEIRA ETAPA – PROVA ONLINE – De caráter eliminatório: A primeira etapa das provas
será realizada no dia 11/04/2021 (domingo), das 9h às 10h30. O candidato deverá acessar o formulário
disponibilizado na plataforma Google Forms, baixar a avaliação e, depois de concluir a sua resolução,
finalizar o envio do formulário pela plataforma. Serão consideradas válidas as respostas enviadas até as 11h
do mesmo dia. Em nenhuma hipótese, respostas enviadas após esse horário serão consideradas.
10.1.1. O candidato precisa estar devidamente inscrito e com o nome constante da lista do subitem 8.1 para
realização da prova da primeira etapa. O candidato que não estiver constante da referida lista e realizar a
prova on-line da primeira etapa não será classificado neste processo seletivo.
10.1.2. O candidato deverá preencher corretamente, no formulário do Google Forms seu e-mail, cpf e nome
completo, conforme o preenchido no Formulário de Inscrição. O IFTM não se responsabiliza por dados
digitados equivocadamente no formulário do Google Forms da avaliação da 1ª etapa. O candidato que digitar
o cpf, nome e e-mail equivocados ou divergentes da inscrição na prova on-line poderá ser desclassificado
deste processo seletivo.
10.1.3. A primeira etapa tem cunho exclusivamente eliminatório. Nesta etapa de prova on-line, o candidato
será submetido a um exame de 50 questões de múltipla escolha e somente estará apto a participar da
segunda etapa – entrevista online – se ficar posicionado, no máximo, em classificação equivalente ao
dobro de vagas por idioma disponível nesse Edital. Exemplo: Se este Edital tem, somadas, 35 vagas para
o curso de inglês para determinado Campus, independentemente do nível a que são estas destinadas, serão
classificados para a segunda etapa os 70 candidatos do curso de inglês deste Campus que mais pontos
atingirem.
10.1.4. Os candidatos que não ficarem classificados em número de vagas especificado no subitem 10.1.3
estarão automaticamente eliminados e excluídos da segunda etapa. Todas as questões da primeira etapa
possuem peso 1 (peso simples) e, assim, a avaliação vale 50 pontos.
10.1.5. Não haverá condução de nota da primeira para a segunda etapa e, assim, todos os candidatos na
segunda etapa – entrevista online – partem de um contexto de paridade por não terem nota qualquer
acumulada.
10.1.6. A prova da primeira etapa dos candidatos às vagas de espanhol, francês e inglês, será composta

de questões de vários níveis, a saber, Iniciante, Básico e Intermediário, com questões objetivas abrangendo o
conteúdo programático previsto no ANEXO IV, conforme quadro abaixo:
CONTEÚDO

TOTAL DE PONTOS

Prova de precisão vocabular

10

Prova de leitura

20

Prova de compreensão gramatical

20

Total Geral

50

10.1.7. O IFTM não se responsabiliza por candidatos que realizarem a prova online da 1ª etapa de idioma
divergente do marcado no momento da inscrição. O candidato é responsável por selecionar a prova
correspondente ao idioma para o qual se inscreveu, podendo ser desclassificado caso preencha o
formulário de prova de idioma divergente da inscrição.
10.2. SEGUNDA ETAPA – ENTREVISTA ONLINE – De caráter eliminatório e classificatório: A
segunda etapa das provas será realizada pelos candidatos aprovados na primeira etapa e acontecerá do dia 19
ao dia 25/04/2021.
10.2.1. A entrevista será de no mínimo, 5 minutos e no máximo 10 minutos e terá como base o conteúdo
programático do Anexo IV deste edital. A entrevista será realizada por plataforma on-line a ser publicada
juntamente com o cronograma de entrevistas no dia 16 de abril de 2021 e o candidato deverá ter disponível
dispositivo smartphone ou computador com internet banda larga para conseguir acessar a sala de entrevistas
on-line.
10.2.2. A entrevista da segunda etapa dos candidatos às vagas de espanhol, francês e inglês , será
composta de questões de vários níveis, a saber, Iniciante, Básico e Intermediário, com questões discursivas
orais abrangendo o conteúdo programático previsto no ANEXO IV, conforme quadro abaixo:
CONTEÚDO
Avaliação de precisão de
vocabulário

TOTAL DE PONTOS
30

Avaliação de precisão de leitura
Avaliação de compreensão
gramatical

30

Total Geral

100 pontos

40

10.2.3. O nivelamento dos candidatos será resultante do número de pontos obtidos pelo candidato na segunda
etapa. O candidato que obtiver de 0 a 60% será desclassificado deste processo seletivo; o candidato que
obtiver de 61 a 80% será nivelado como básico (A2) e o candidato que obtiver no mínimo 81% de acerto na
entrevista será nivelado como intermediário (B1).
10.2.4. O link de acesso à sala virtual das entrevistas será divulgado no dia 16 de abril de 2021, no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1. A
organização das entrevistas será conforme quadro abaixo:
DIAS
19 a 25/04//2021

CRITÉRIOS AVALIADOS NA ENTREVISTA
- Domínio do idioma, conforme anexo IV deste edital.

10.2.4. É de responsabilidade do candidato, acompanhar e verificar os horários das entrevistas. O IFTM não
se responsabiliza pelo acesso à internet do candidato e/ou atrasos.
10.2.5. A entrevista será realizada por plataforma online a ser publicada juntamente com o cronograma de
entrevistas no dia 16 de abril de 2021 e o candidato deverá ter disponível dispositivo smatphone ou
computador com internet banda larga para conseguir acessar a sala de entrevistas online.
10.2.6. Durante a entrevista, o candidato deverá estar com a câmera ligada e mostrar seu documento de
identificação oficial com foto para comprovação de identidade. Caso o candidato não abra a câmera, por
qualquer motivo, ele será desclassificado do Processo Seletivo
10.2.7. Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima de 60 pontos serão desclassificados des te
processo seletivo.
10.4. A lista de candidatos selecionados para a segunda etapa e o local de aplicação da segunda etapa serão

publicados em conformidade com o subitem 8.3.
10.5. Para realização da prova da segunda etapa, o candidato deverá apresentar, por meio de suas câmeras,
documento de identificação oficial com foto no dia da entrevista.
10.7. O gabarito preliminar da primeira etapa será publicado em 11/04/2021 no site
www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1”, havendo
prazo de 48 horas após a publicação do gabarito preliminar para interposição de recurso na página do processo
seletivo, conforme item 13, deste edital.
10.8. O gabarito definitivo da primeira etapa será divulgado no dia 14/04/2021 e o gabarito definitivo da
segunda etapa será divulgado no dia 28/04/2021.
10.9. Não havendo candidatos para preenchimento das vagas PcD estas, serão preenchidas pelos candidatos
AC e na sequência aos candidatos RV no Resultado Final deste processo seletivo.
11. CLASSIFICAÇÃO
11.1. CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ESPANHOL, FRANCÊS e INGLÊS.
11.1.1. A classificação dos candidatos às vagas de espanhol, francês e inglês se dará segundo o total de pontos
obtidos na prova, observados o quadro do subitem 11.1.3, a opção de idioma e grupo de concorrência(RV,
PcD ou AC) escolhidos pelo candidato no ato da inscrição, além do número de vagas ofertadas no item3, deste
Edital.
11.1.2. O resultado da prova da primeira etapa será apenas eliminatório e o resultado da segunda etapa será
classificatório e eliminatório. No caso de empate, o candidato de maior idade terá preferência e
posteriormente o de menor renda bruta familiar per capita.
11.1.3. O enquadramento do candidato no nível de oferta de vaga se dará de acordo com a pontuação obtida
por ele na prova objetiva da segunda etapa, conforme mencionado no item 11.1.2. e, também, descrito na
tabela a seguir:
Pontuação total obtida pelo candidato
às vagas de espanhol, francês, inglês
De 0 a 60% de acerto
De 61 a 80% de acerto
De 81% a 100% de acerto

Nível de enquadramento
Desclassificado
Básico (A2)
Intermediário (B1)

11.1.4. Caso não haja oferta de vagas no nível em que o candidato se enquadre, será ele alocado no nível
imediatamente inferior e que possua a oferta de vagas, conforme oferta do quadro do item 3 deste edital.
11.1.5. Não havendo oferta para o nível em que se enquadre o candidato e nem para os níveis inferiores, o
caso será analisado pela coordenação, podendo o candidato ser eliminado se não for considerado apto para
um dos níveis ofertados neste Edital. O candidato eliminado neste processo seletivo deve se inscrever no
próximo Edital de iniciantes do CENID do IFTM.
11.1.6. Os candidatos que estiverem na lista de espera poderão fazer reopção de turma/campus, mediante
Edital complementar, caso haja vagas não preenchidas em turmas afins. Neste caso, se houver um número
superior de candidatos interessados em relação ao número de vagas, a classificação será de acordo com a
maior nota obtida na prova.
12. DIVULGAÇÃO DOSRESULTADOS
12.1. O resultado preliminar será publicado em 28/04/2021, havendo prazo de 2 (dois) dias após a
publicação do resultado preliminar para interposição de recurso.
12.2. O resultado definitivo será divulgado no dia 30/04/2021, a partir das 17h, no site
www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1”.
12.3. Dados sobre a matrícula serão divulgados juntamente com o resultado final. A 1ª chamada está prevista
para o período de 30/04 a 04/05/2021.
12.4. Para este Edital, a COPESE realizará duas convocações – uma primeira, fruto do resultado final da
seleção e uma segunda – resultante de vagas não ocupadas pelos estudantes selecionados. Em nenhuma
hipótese a COPESE fará convocações posteriores, mesmo se persistirem vagas. Isso visa a garantir o
adequado acompanhamento das aulas iniciadas e, assim, favorecer a aprendizagem do estudante.
12.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos resultados e convocações.
12.6. Resultados e convocações não serão fornecidos por telefone, fax ou telegrama.

13. RECURSOS

13.1. O prazo para interposição de recursos será de dois (2) dias, a contar do dia da divulgação do
gabaritopreliminar e do resultado preliminar da prova. Sob nenhuma hipótese serão recebidos recursos
após estadata.
13.2. A interposição de recursos deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico no endereço
www.iftm.edu.br/ingresso, em “CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1” –
“Recurso”, utilizando o número do CPF do candidato e senha.
13.3. A interposição de recurso deverá conter, com precisão, o questionamento a ser revisado,
fundamentando-se com lógica e consistência os argumentos da contestação.
13.4. Os recursos serão analisados e desta análise resultará decisão terminativa, constituindo-se em única e
última instância.
13.5. A COPESE terá o prazo de até cinco (5) dias, a contar do término de cada período destinado à
interposição de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres.
13.6. As decisões em relação às contestações serão divulgadas pela COPESE no site
www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1” –
Resultado dos recursos.
13.6.1. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
13.7. Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio, pessoalmente ou, ainda, fora do prazo.
14. INFORMAÇÕES
14.1. Informações sobre o Processo Seletivo poderão ser obtidas na COPESE, Av. Dr. Randolfo Borges
Júnior, 2900 - Univerdecidade - 38064.200 - Uberaba /MG - Tel. (0xx34)3326.1135/1148, pelo site:
www.iftm.edu.br/ingresso, e-mail ingresso@iftm.edu.br e nos respectivos campi onde há oferta devagas.
14.2. O Edital estará disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS REMANESCENTES CENTRO DE IDIOMAS 2021/1” para download e em versão impressa, para leitura, nos locais de
funcionamento do curso.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A inscrição do candidato implica a aceitaçãototale incondicional das normas constantes neste Edital,
ao qual não poderá alegar seu desconhecimento.
15.2. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, na seleção
e na matrícula.
15.3. Este Edital e seus resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.
15.4. O cronograma de atividades consta do ANEXO I, deste Edital.
15.5. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a
ser publicados pela COPESE/IFTM.
15.6. O edital será publicado no endereço eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS
REMANESCENTES - CENTRO DE IDIOMAS 2021/1” e nos murais dos campi do IFTM.
15.7. Para dirimir os eventuais conflitos atinentes a este certame fica indicado o Foro da Justiça Federal
Subseção Judiciária de Uberaba/MG.
15.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE.
15.9. O Processo Seletivo será homologado pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro.

Uberaba(MG), 11 de março de 2021
DEBORAH SANTESSO BONNAS
Reitora do IFTM
Retificado em 16/03/2021 – acrescentado subitem 3.7.6.
Retificado em 17/03/2021 - Quadro de Vagas do Campus Campina Verde .
Retificado em 17/03/2021, local de funcionamento do Campus Uberlândia Centro.
Retificado em 18/03/2021 – acrescentado subitem 1.14.
Retificado em 08/04/2021 – acrescentado subitem 10.1.7.
Retificado em 10/04/2021 – acrescentado subitem 9.3.
Retificado quadro do subitem 11.1.3. em 15/04/2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 11/2021
CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1

ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL

ETAPAS
Período de Inscrição

DATAS
15/03 a 31/03/2021

Pagamento da taxa de inscrição
Programa de Isenção da taxa de inscrição
Enviar requerimento do pedido de isenção
Resultado das isenções
Atendimento diferenciado
Envio do laudo à COPESE
Envio de requerimento de inclusão e
uso do nome social
Divulgação da lista de convocados para
a 1ª etapa (online)
Prova 1ª etapa (online)

15/03 a 1º/04/2021
15/03 a 21/03/2021
23/03/2021
15/03 a 1º/04/2021
15/03 a 1º/04/2021
08/04/2021
11/04/2021

Gabarito preliminar – 1ª etapa

A partir das 13h – 11/04/2021

Gabarito definitivo – 1ª etapa
Divulgação do cronograma de
entrevistas da 2ª etapa
Entrevistas 2ª etapa

A partir das 13h – 14/04/2021
16/04/2021
19 a 25/04/2021

Resultado preliminar

28/04/2021

Boletim de desempenho

28/04/2021

Resultado definitivo
Recurso
Matrícula – 1ª chamada

30/04/2021
Dois dias após o resultado do
gabarito e do resultado preliminar.
30/04 a 04/05/2021

COPESE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 11/2021
CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1

PROGRAMA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
ANEXO II
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu,

, CPF nº

,

solicito a isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo do Centro de Idiomas – Vagas Remanescentes
2021/1.
Informo que minha inscrição foi realizada para o idioma (inglês, espanhol, francês)
do campus

.

. Assinale uma das alternativas abaixo quanto a sua escolaridade e renda familiar:
(

) Sou oriundo de escola pública (federal, estadual ou municipal) e possuo renda familiar per capita
igual ou inferior a um salário mínimo e meio (até R$1.650,00).

(

) Sou oriundo de escola particular e estudei como bolsista integral e possuo renda familiar per capita
igual ou inferior a um salário mínimo e meio (até R$ R$1.650,00).

(

) Estou inscrito no programa CadÚnico.

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas.

,

de

de

.

Assinatura do candidato (de próprio punho)

ATENÇÃO: Imprimir este requerimento, assinar e enviar escaneado ou digitalizado à COPESE, no período
de 15/03 a 21/03/2021, para o e-mail ingresso@iftm.edu.br com assunto: Isenção taxa VR CENID 2021 1 –
Nome do Candidato. O resultado do pedido será publicado no dia 23/03/2021.
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 11/2021
CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1

ANEXO III
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL

Eu,

, documento de identidade

CPF

, inscrito no processo seletivo de Vagas remanescentes do CENID 2021/1 do IFTM, Campus
para o idioma
uso do nome social

, solicito a inclusão e
.

DECLARO ainda, estar ciente de minha inteira responsabilidade quanto à veracidade da informação ora prestada, bem como
ter conhecimento do Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o reconhecimento da identidade de
gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública, assegurando o atendimento específico a quem o
desejar.

,

/

/

Local e data

Assinatura do(a) candidato(a)

Assinatura do responsável(se menor de 18 anos)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 11/2021
CENTRO DE IDIOMAS – VAGAS REMANESCENTES 2021/1

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

➢ INGLÊS
INICIANTE (A1)
Pragmatic competences:
Say hello and good-bye; Introduce yourself; Exchange personal information (names, phone numbers and e-mail addresses);
Spell names; Thank people; Ask and say where people are; Name personal items and classroom objects; Ask and say where
things are in a room; Make requests; Give class room instructions; Apologize; Talk about favorite celebrities; Describe
people’s personalities; Talk about friends and family; Describe a typical morning in your home; Discuss weekly routines;
Get to know someone; Talk about life styles; Discuss free time activities; Talk about TV showsyou like and don’t like; Talk
about TV-viewing habits; Describe a neighborhood; Ask for and tell the time; Make suggestions; Discuss advertising.
Linguistic competences:
•
Grammatical
The verb “to be”, Yes/No questions and short answers; Questions with “What’s…?” and answers with “It’s…”; articles
a, an, and the; Demonstrative pronouns this and these; Noun plurals; Questions with “Where…”; Possessives ‘s and s’; Possessive
adjectives; Information questions with be; Simple present statements, Yes/No questions and short answers; Simple present
information questions; Frequency adverbs; There is and There are; Quantifiers; Adjectives before nouns; Telling time;
Suggestions with “Let’s…”.
•
Lexical
Exp ressions to say hello and good-bye; Numbers 0-10; Personal information; Everyday e xpressions; Personalitems; Class room
objects; Prepositions and expressions of location; Basic adjectives; Adjectives to describe personalit y; Family members;
Numbers 10-101; Ve rbs for every day activities; Days of the week; Time e xp ressions for routines; Free-time activities; Time
expressions for frequency; Exp ressions for likes and dislikes; Neighborhood places; Expressions for telling the time.
•
Conversation strategies
Ask “How about you?”; Use every day e xp ressions like Yeah and Thanks; Ask for help in class; Respond to Thank you and
I’m sorry; Show interest by repeating information and asking questions; Use Really? to show interest or surprise; Say more tan
Yes or No when you answer a question; Start answers with Well, if you need time to think, or if the answer isn’ta simple
Yes or No; Ask questions in two ways to be clear and not too direct; Use I mean to repeat your ideas or to say more; Use Me
too or Me neither to show you have something in common with someone; Respond with Right or I knowto agree with
someone, or to show you are listening.
Bibliografia
McCARTHY, M.; McCARTEN, J.; SANDIFORD, H. Touchstone 1 A. Cambridge University Press, 2005.

Describe the weather; Leave phone messages; Talk about sports and exerc ise; Say how your week is going; Give e xe rcise
advice; Talk about clothes; Askfor and give prices; Shop for gifts; Discuss shopping habits; Give sightseeing information; Talk
about countries you want to travel to; Discuss international foods, places and people; Ask for and give information about the
recent past; Describe the past week; Talk about how you remember things; Describe experiences such as your first day of
school or work; Talk about a vacation; Tell a funny story; talk about food likes and dislikes and eating habits Make requests
and offers; Invite someone to a meal; make recommendations.
Linguistic competences:

Present continuous statements, Yes/No questions, short answers and information questions; Imperatives; Like to, want to,
need to and have to; Questions with How much…?; This, these/ That, those; Can and can’t; Simple past statements, Yes/No
questions andshort answers; Simple past of be in statements, Yes/No questions and short answers; Simple past information
questions; Countable and uncountable nouns; How much…?and How many…?; Would you like (to) . . . ? and I’d like (to)
. . .; Some and any; A lot of, much and many.
•
Lexical
Seasons; Weather; Sports and exerc ise with play, do and go; Common responses to good and bad news; Clothing and accessories;
Jewelry; Colors; Shopping e xpressions; Prices; “Time to think” e xpressions; “Conversation sounds”; Sightseeing activities;
Countries; Regions; Languages; Nationalities; Simple past irregular verbs; Time expressions for the past; Fixed e xp
ressions; Adjectives to describe feelings; Expressions with go and get; Foods and food groups ; Expressions for eating habits;
Adjectives to describe restaurants.
Conversation strategies:
Ask follow-up questions to keep a conversation going; React with e xp ressions like That’s great! and That’s too bad.;
Take t ime to think using Uh, Um, Well, Let’s see and Let me think ; Use “sounds” like Uh-huh to show you are listening
and Oh to show your feelings; Expla in words using a kind of, kind of like and like; Use like to give exa mples; Respond
with expressions like Good luck , You poor thing, etc.; Use You did? to show that you are interested or surprised, or that
you are listening; Show interest by answering a question and then asking a similar one; Use Anyway to change the topic
or end a conversation; Use or something and or anything to make a general statement; End Yes/No questions with or…?to
be less direct.
Bibliografia
McCARTHY, M.; McCARTEN, J.; SANDIFORD, H. Touchstone 1 B. Cambridge University Press, 2005.

BÁSICO (A2)
Pragmatic competences:
Ask questions to get to know your classmates; Talk about yourself, your family and your favorite things; Show you have
something in common; Ask about people’s interests and hobbies; Talk about your interests, hobbies, and taste in music;
Talk about how to stay healthy; Describe common health problems; Talk about what you do when you have a health
problem; Talk about birthdays, celebrations and favorite holidays; Describe how you celebrate special days; Talk about
plans and predictions; Talk about life events and memories of growing up; Talk about schooland your teenage years; Ask
and answer questions about places in a town; Give directions; Offer help and ask for directions; Talk about stores and
favorite places in your town; Recommend places in yourneighborhood.
Linguistic competences:
•
Grammatical
Review of simple present and present of be in questions and statements; Responses with too and either; Verb forms after can
/ can’t, love, like, etc. and prepositions; Object pronouns; Everybody, everyone, nobody and no one; Simple present and
present continuous; Joining clauses with if and when; Future with going to; Indirect objects; Indirect object pronouns; Present
continuous for the future; Review of simple past in questions and statements; Be born; General and specific use of
determiners; Is there? and Are there?; Pronouns one and some; Offers and requests with Can and Could.
•
Lexical
Reviewof types of TV shows, clothes, food,and weekend activities; Interests and hobbies; Types of music; Ways to stay healthy;
Common health problems; Common remedies; Months of the year; Days of the month; Special days, celebrations and holidays;
Things people do to celebrate special days; Time e xp ressions for the past; Saying years; School subjects; Places in town;
Location expressions; Expressions for asking and givingdirections.
Conversation strategies:
Start a conversation with someone you don’t know; Use actually to give or “correct” information; Say no in a friendly
way; Use really and not really to make statements stronger or softer; Encourage people to say more to keep a
conversation going; Show surprise; Use “vague” expressions like and everything; Give “vague” responses like I don’t
know and Maybe when you’re not sure; Correct things you say with expressions like Well, Actually and No, wait; Use I
mean to correct yourself when you say the wrong word or name; Repeat key words to check information; Use
“checking” expressions to check information; Use “echo” questions to checkinformation.
Bibliografia
McCARTHY, M.; McCARTEN, J.; SANDIFORD, H. Touchstone 2 A. Cambridge University Press, 2005.

Talk about things you need to do before a trip; Give advice and make suggestions; Talkabout travel and vacations; Talk

about where you keep things at home; Talk about home furnishings; Identify objects; Talk about home habits and evening
routines; Tell anecdotes about things that went wrong; Talk about accidents; Respond to anecdotes; Talk about different ways
of communicating; Compare ways of keeping in touch; Manage phone conversations; Describe people’s appearances;
Identify people; Talk about the future; Talk about plans and organizing events; Discuss different jobs.
Linguistic competences:
•
Grammatical
Infinitives for reasons; It’s + adjective + to…; Ways to give advice and make suggestions; Whose…? and possessive pronouns;
Order of adjectives; Pronouns one and ones; Location e xpressions after pronouns and nouns; Past continuous statements; Past
continuous questions; Reflexive pronouns; Comparative adjectives more, less and fewer; Questions and answers to describe
people; Have got; Phrases with verb + -ing and prepositions to identify people; Future with will, mayand might; Present
continuous and going to for the future; Clauses with if, when, after and before and the simple present to refer to the future.
•
Lexical
Things to do before a trip; Things to take on different kinds of trips; Places where you keep things in your home; Home
furnishings for different rooms; Things you keep in your room; Parts of the body; Injuries; Ways of communicating; Adjectives;
Phone expressions; Adjectives and expressions to describe people’s appearances; Work, study and life plans; Occupations.
Conversation strategies:
Respond to suggestions; Use Iguess when you’re not sure; Ask politely for permission to do things with Do you mind
…?; Asksomeone politely to do something with Would you mind ...?; Agree to requests; React to and comment on a story;
Respond with I bet…; Interrupt and restart phone conversations; Use just to soften things you say; Show you’re trying to
remember a word or name; Use You mean… or Do you mean…?; to help someone remember something; Make offers and
promises with I’ll and I won’t; Agree to something with All right and OK.
Bibliografia
McCARTHY, M.; McCARTEN, J.; SANDIFORD, H. Touchstone 2 B. Cambridge University Press, 2005.

INTERMEDIÁRIO (B1)
Pragmatic competences:
Talk about people’s behavior and personality; Describe friends and people you admire; Talk about people’s habits; Talk about
your secret dreams; Discuss experiences you have and haven’t had; Talk about human wonders like buildings and structures;
Describe natural wonders and features; Talk about gripes people have about family members and household rules; Talk
about your memories of growing up; Describe your eating habits; Talk about healthy eating; Discuss different ways to cook
and prepare food; Talk about the future: plans, facts, predictions and schedules; Offer advice and solutions to problems;
Discuss phone habits.
Linguistic competences
•
Grammatical
Manner adverbs vs. adjectives; Adverbs before adjectives and adverbs; Adjective prefixes; Present perfect statements; Present
perfect and simple past questions and answers; Superlatives; Questions with How + adjective…?; Ve rbs let, make, help, have,
get, want, ask and tell; Used to and would; Review of countable and uncountable nouns; Quantifiers a little, a few, very
little and very few; Too, too much, too many and enough; The future with will, going to, the present continuous and the simple
present; Use had better, ought to and might want to to say what’s advisable; Use have got to and going tohave toto say
what’s necessary; Use would rather to say what’s preferable.
•
Lexical
Behavior and personality; Personalqualities; Past participles of irregular verbs; Buildings and structures; Natural features; Types
of families; Relatives and e xtended family members; Containers and quantities; Methods of cooking; Expressions with make
and do.
Conversation strategies:
Use always with a continuous verb to describe individual habits; Use at least to point out the positive side of a situation; Keeping
the conversation going; Use response questions like Do you? and Have you? to show interest; Use short responses with really
and sure to agree and to show you are a supportive listener; Use superlatives for emphasis; Give opinions with e xpressions
like It seems like… and If you ask me …; Use e xpressions like exactly, definitely and absolutely to agree; Respond to suggestions
by letting the other person decide; Refuse offers politely with e xpressions like No, thanks. I’m fine.; End phone conversations
with e xpressions like I’d better go, I’ve got to go and I’ll call you later; Use informal expressions like
See you later to end friendly phone conversations.

✓

ESPANHOL

Competencias pragmáticas:

INICIANTE (A1)

Saludos y presentaciones; El abecedario; El tratamiento formal e informal; Preguntar y decir el número de teléfono;
Describir una vivienda; Pedir y dar explicaciones para llegar a un sitio; Preguntar y decir la hora;
Pedir la comida en un restaurante; Expresar gustos; Describir a una persona;Hablar de acciones
habituales; Describir materiales y expresar preferencias.
Conocimiento sociocultural:
Presentación de los países de Hispanoamérica; Ciudades y Comunidades Autónomas de España; Tipos de viviendas:
barrios españoles e hispanoamericanos; Hábitos alimenticios; Celebración de una boda;
Lugares para comprar. Mercados y mercadillos;
Competencias Lingüísticas:
•
Gramatical
Adjetivos: masculino y femenino; Presente de indicativo; Adjetivos posesivo y demostrativo; Artículos;
Adverbios de lugar; Verbos reflexivos; Imperativo; Verbo gustar; Pronombres personales de complemento.
•
Léxica
Profesiones; Nacionalidades; Números cardinales y ordinales; La casa; La ciudad; Clases de alimentos;
Aficiones; Adjetivos calificativos de descripción física y de carácter; La familia; Ropa: colores y materiales;
Cantidad y medida; La lista de compra;
Bibliografia
CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S; Nuevo VEN 1: Libro del alumno. Madrid. Editora Edelsa, 2011.

INICIANTE (A1)
Competencias pragmáticas:
Invitar, aceptar o rechazar una cita; Exp resar obligación; Describir acciones en desarrollo; Expresar planes futuros; Exp
resar indiferencia, duda o incertidumbre; Hablar de hechos pasados; Preguntar la causa y justificarse; Aceptar e xcusas; Exp resar
cantidad; Describir estados de ánimo; Pedir y dar información sobre medios de transporte; Hacer comparaciones; Hablar de la
salud y estados físicos;
Expresar condiciones; Narrar acontecimientos.
Conocimiento sociocultural:
Frida Kahlo; Fiestas tradicionales en España e Hispanoamérica; El día de los muertos; El día de Sanfermines; Lugares y
monumentos de interés: Andalucía; Pintura española e hispanoamericana;
Música hispanoamericana; El tiempo en Hispanoamérica; Una visita a Ciudad de México; La lengua española en el
mundo; Acontecimientos históricos en España desde 1975.
Competencias Lingüísticas:
•
Gramatical
Tener+que+infinitivo; Estar+gerundio; Ir+a+infinitivo; Colocación de pronombres personales de objeto directo e indirecto;
Pretérito Perfecto Compuesto; Marcadores Temporales; Pretérito Indefinido; Pretérito Imperfecto;Estructuras comparativas;
Verbos impersonales; Hay que+ infinitivo; Usos de se; Oraciones Condicionales; Superlativos.
•
Léxica
Actividades y lugares de ocio; Fórmulas para conversación telefónica; Exp resiones de sorpresa, decepción y aburrimiento;
Accidentes geográficos; Estados de ánimo; El clima y el tiempo atmosférico; Partes del cuerpo; Enfermedades, estados
físicos, remedios; Deportes e instalaciones deportivas; Sucesos y acontecimientos históricos.
Bibliografia
CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S; Nuevo VEN 1: Libro del alumno. Madrid. Editora Edelsa, 2011.

Contar la biografía de una persona; Hablar de gustos y aficiones; Expresar continuidad y duración; Expresar acción
interrumpida por otra; Hablar de estados de ánimo; Pedir y expresar opinión; Expresar obligación: personal e
impersonal; Dar instrucciones y órdenes; Expresar probabilidad e hipótesis; Preguntar porla dirección; Expresar

distancia o tiempo aproximado; Transmitir lo dicho de otra persona; Reaccionar ante una noticia; Hablar de la salud;
Exp resar conjetura o suposición; Expresar buenos deseos; Hacer recomendaciones; Comentar la incidencias de un viaje;
Expresar deseos, temores y quejas; Llamar la atención de alguien.
Conocimiento sociocultural:
Hispanos en Estados Unidos; Patrimonio de la Humanidad en el mundo hispano; El día de Reyes; Viajes de antes y de
ahora; La prensa argentina; Opciones para una vida sana; Tipos de turismo, tipos de turistas.
Competencias Lingüísticas:
•
Gramatical
Revisión de los tiempos del pasado; Estaba + gerundio; Llevar + gerundio; Usos de ser y estar; Futuro imperfecto;
Presente de Subjuntivo; Imperativo afirmativo y negativo; Condicional simple;
Se impersonal; Pretérito Pluscuamperfecto; Estilo indirecto; Futuro perfecto; Cuando + subjuntivo/indicativo; Esperar +
que + subjuntivo/infinitivo.
•
Léxica
Datos personales: biografía; Documentos; Adjetivos para describir estados de ánimo; Tareas domésticas; Cocinar: preparar
una receta; Léxico relacionado con los viajes; Periódicos; Secciones de un periódico; Aficiones; Exp resiones relacionadas con
la salud; Léxico de viajes; Medios de transporte.
Bibliografia
CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S; Nuevo VEN 2: Libro del alumno. Madrid. Editora Edelsa, 2011.

BÁSICO (A2)
Competencias pragmáticas:
Hablar de condiciones de trabajo; Hacer comparaciones; Expresar intensidad; Identificar a alguien; Expresar e xt rañeza; Exp
resar pena; Hablar de algo que se conoce o no; Transmitir órdenes; Expresar preferencias y preguntar por ellas; Preguntar por
una valoración y reaccionar; Comprar en una tienda; Pedir permiso, pedir favor; Conceder o denegar permiso con amabilidad;
Expresar la finalidad; Formular condiciones poco probables; Exp resar deseos, opinión y aconsejar; Ofrecer ayuda; Hacer
planes para en fin de semana; Plantear oposición u obstáculos para algo; Participar de un debate; Argumentar y estructurar el
discurso; Tratamiento de cortesía; Plantear dudas u obstáculos; Relatar y describir acciones pasadas.
Conocimiento sociocultural:
Mundo laboral y mujeres en el trabajo; Fiestas populares en Hispanoamérica; Las casas inteligentes; Hábitos de consumo de
los españoles; El sistema educativo español; Nuevas formas de ocio; Programas de televisión en España; La vida de un
Premio Nobel en Colombia.
Competencias Linguísticas:
•
Gramatical
Superlativos absolutos; Comparativos irregulares; Estructuras impersonales; Oraciones de relativo¡ Qué raro + que
+subjuntivo; Pretérito Perfecto de Subjuntivo; Estilo indirecto para transmitir órdenes; Pretérito imperfecto de subjuntivo;
Revisión de los pronombres átonos; Para que + subjuntivo/infinitivo; Oraciones condicionales; Subjuntivo + condicional;
Oraciones concesivas; Conectores discursivos; Revisión de las oraciones compuestas; Formación de palabras; Revisiónde
los tiempos del pasado.
•

Léxica

Profesiones y vocabulario de empleo; Prendas de vestir; Descripción física; Reformas en la casa: accesorios; Formas de
pago; Relaciones personales; Etapas educativas; Ocio y espectáculos; Lenguaje de la televisión; Datos biográficos.

CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S; Nuevo VEN 2: Libro del alumno. Madrid. Editora Edelsa, 2011.

Hablar de la salud; Expresar obligación de forma personal e impersonal; Exp resar ju icio de valor; Dar instrucciones y consejos;
Comprar en un mercado; Hablar de la vida en la ciudad; Describir el carácter de alguien; Hablar de formación universitaria;
Localizar acciones en el tiempo; Corregir una información; Hablar de nuevas tecnologías y costumbres; Hablar de adicciones
y sus consecuencias; Presentar una denuncia; Intervenir en un foro de internet; Formular un

reproche; Hablar del medio ambiente; Expresar desacuerdo; Expresar la concesión; Expresar ironía.
Conocimiento sociocultural:
Salud y sociedad; El mercado en España; Hispanos en Estados Unidos; Vida cotidiana en España y en Estados Unidos; La
universidad en España; Tipo de profesionales que buscan las empresas; Uso del teléfono móvil; Uso educativo de páginas de
la red; Adicciones; La justicia en España; El carné de conducir por puntos; Vulnerabilidad medioambiental de algunos países;
La ayuda humanitaria.
Competencias Lingüísticas:
•
Gramatical
Perífrasis verbales de obligación; Verbos con preposición; Comparativos y superlativos; Verbos que expresan juicio de valor;
Oraciones de Relativo; Usos de Como; Conectores del discurso; Adverbios de consecuencia; Infinitivo e Infinitivo perfecto;
Oraciones temporales; Formas tónicas de pronombres con preposición; Pronombres relativos y pronombres relativos con
preposición; Oraciones causales, consecutivas y concesivas; Usos del futuro; Lamentar un hecho pasado; Construcciones con
Lo; Formación de palabras;
•
Léxica
Especialidades médicas; La salud; Vida en la ciudad; Descripción del carácter; Las profesiones; Los estudios
universitarios; Perfil psicológico; Las adicciones modernas; La justicia; La seguridad vial; Medio ambiente; Desastres
naturales.
Bibliografia
CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S; Nuevo VEN 3: Libro del alumno. Madrid. Editora Edelsa, 2011.

➢ FRANCÊS
INICIANTE (A1)
Compétences pragmatiques:
Saluer et se présenter; dire la nationalité; comprendre et se faire comprendre; dire le jour et l’heure; présenter quelqu’un; compter
de 70 à 1000; parler des professions; parler de ses goûts; accepter et refuser; découvrir son environnement; parler de la météo;
se repérer dans un magasin; choisir des produits; demander poliment; se loger; localiser; s’informer sur la santé; parler de
son corps; exprimer la fréquence; comprendre et donner des instructions; expliquer le fonctionnementd’un appareil;
proposer une activité; e xprimer son opinion; décrire une personne; exprimer ses sentiments; parler de son entourage; exprimer
la fréquence.
Connaissances socioculturelles:
Le pique-nique à Paris: la carte de France; les drapeaux; la fiche de présentation; les horaires d’ouverture. Le savoirvivre: le CV; l’annonce; la carte de visite; l’affiche; l’enquête; la publicité d’un restaurant; le menu. Le marché de la
Villette: le plan; le guide touristique; la liste des courses; les enseignes de magasins. Le logement: les petites annonces;
la publicité d’un magasin; le formulaire de changement d’adresse; la bande dessinée.
Tâches:
Faire connaissance; organiser un planning; présenter une personne célèbre; créer un menu; présenter des informations sur
une ville; organiser les courses; proposer le plan de la classe idéale; créer un dictionnaire en images.
Compétences linguistiques:
•
Grammaticale
Le présent des verbes s’appeler, être et habiter; le masculin et le féminin des nationalités; les pronoms personnels sujetset
toniques; le présent du verbe avoir; les articles indéfinis; les questions avec comment et combien; le présent des verbesen
–er; le féminin des professions; les questions avec quel; le pluriel des noms et des adjectifs; les articles définis; la négation
ne… pas; le présent des verbes aller et faire; les prépositions de lieu et les art icles contractés; les questions avec où; les
partitifs; il y a / il n’y a pas; le présent des verbes acheter et choisir; l’accord des adjectifs; les adjectifs démonstratifs; le futur
proche; le présent des verbes en endre; l’interrogation directe; les phrases avec « il faut
».
•

Lexicale

Les salutations; la nationalité; le nom des pays; le vocabulaire de la classe; l’heure; les jours de la semaine; les professions;les
nombres jusqu’à 1000; les préférences; les aliments; les repas; la météo; la ville; les directions; les commerces; les produits
alimentaires; les quantités; le logement; les meubles; la localisation; le corps; la santé;la fréquence.
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INICIANTE (A1)
Compétences pragmatiques:
Comprendre et donner des instructions; expliquer le fonctionnement d’un appareil; proposer une activité; exp rimer son opinion;
décrire une personne; exprimer ses sentiments; parler de son entourage; exprimer la fréquence; réserver un billet de train;
communiquer au téléphone; exprime r sa colère et s’e xcuser; raconter des événements passés; parler de son travail;
caractériser une personne; au travail; e xp rimer son intérêt; décrire un objet; faire une proposition; structurer le déroulement;
d’une action; s’informer avec la presse; envisager l’avenir.
Connaissances socioculturelles:
Les médias:la recette; le mode d’emploi; le site internet; le test; la critique de film. La famille: les magazines de mode; le test
de personnalité; l’album de famille; les légendes de fotos. Montpellier: le dépliant touristique; l'affiche.Une visite a u musée: la
demande de formation; l’affiche; la compétition. Francophone: le magazine; la une d’un journal; l’article de presse.
Tâches:
Organiser un repas; donner des informations sur un film; organiser un atelier de stylisme; dessiner un blason; préparer un voyage;
participer au concours «chansons du monde»; établir la carte des professions de la classe; créer le dépliant d’une exposition;
créer un livre de recettes; fabriquer la une du journal de la classe «passé-futur».
Compétences linguistiques:
•
Grammaticale
Les adjectifs possessifs; l’impératif; la place des adjectifs; les formes il y a, c’est, voilà, ça, c’est; le pronom on; le présent des
verbes pouvoir, vouloir et savoir; le passé récent; moi aussi, moi non plus; les constructions de la phrase simple; le présent des
verbes pronominau x; la notion de passé; les locutions de temps; le passé composé (1); le pronom y (lieu); la négation ne… plus;
le passé composé (2); le pronom relatif qui; la structure dudiscours;
l’imparfait; parce que, à cause de; les adjectifs possessifs; les pronoms compléments d’objet direct; le pronom relatif que;
l’exclamation avec quel; le présent continu; les pronoms compléments d’objet indirect; les adverbes de quantité; la révision
des temps: le passé; la révision des temps : le présent, le futur proche; l’expression du but avec pour.
•
Lexicale
Les ingrédients;les appareils;les loisirs;les médias;les rubriques/les titres;l’informatique;les vêtements; les caractéristiques
physiques; les couleurs;les mois de l’année;la date;la famille; les habitudes;les nombres ordinaux; la ville et la campagne;
les loisirs; le sport; la musique; la formation professionnelle; les relations; les caractéristiques psychologiques; l’art; les animau
x; les matières; les habitudes alimentaires; les quantités relatives; les poids et les mesures; le tourisme; les voyages;la presse.
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Básico (A2)
Compétences pragmatiques:
Entrer en contact; décrire le physique d’unepersonne; parler de ses centres d’intérêt; comprendre et être compris; décrire
un vêtement; conseiller; s’informer sur les moyensde paiement; décrire un objet; exprimer des changements; situer et localiser;
raconter des événements; décrire un environnement; e xpliquer le fonctionnementd’un appareil; donner une instruction; parler
de son quartier; e xprime r des décisions collectives; exprime r des sentiments; décrire un état physique; exprimer la fréquence.
Connaissances socioculturelles:
La francophonie: la réunion des voisins; l’annonce de casting; les règles du jeu. L’art: les t ickets de courses; les panneaux des
soldes; le programme des sortie; le carton d’invitation. Les loisirs: les horaires de bus; le plan; la brochure de la station; les
panneaux d’information; le prospectus ; la notice d’utilisation. Les tribus: le prospectus associatif; le formulaire d’adhésion; la
lettre de réclamation; la feuille de soins; la carte Vitale.
Tâches:
Préparer un casting; fabriquer un jeu; présenter la modede demain; changer la décoration de la classe; créer un
programmede vacances; rédiger un règlementde bonne conduite. Organiser un événement; créer un carnetde secours.
Compétences linguistiques:
•
Grammaticale
L’interrogation; les articles défi nis et indéfinis; la phrase complexe ;les pronoms indéfinis (quelqu’un / personne,
quelque chose / rien); la négation (ne… pas, ne… plus, ne… rien,ne… personne, ne… jamais); l’expression du bu ; le
présent; le conditionnel de politesse; l’adjectif quel; les pronoms relatifs: révision (qui, que) / la mise en relief (c’est...

qui, c’est... que); la restriction (ne... que, seulement); l’imparfait; le pronom relatif où; les pronoms de lieu en et y; le
passé récent / le présent continu /le futur proche; les pronoms cod et coi; l’impératif; l’e xp ression de l’interdiction; le futur
simple; les e xpressions temporelles du futur; la cause et la conséquence;l’accord des adjectifs; la place et la forme des adjectifs;
le passé composé.
•
Lexicale
L’identité; la description physique; les loisirs; les commerces; les vêtements; les nombres décimau x; l’art; les formes, les
matières; et les couleurs; les transports; les activités de plein air; les nouveaux codes de la communication; le sport; la nature;
le quartier et ses habitants; la ville et l’administration; les sentiments; la santé; lecorps.
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Básico (A2)
Compétences pragmatiques:
Décrire le caractère d’une personne; demander et reprendre la parole; e xprime r l’enthousiasme, l’accord et le désaccord;
raconter des souvenirs; se situer dans le temps; parler d’un événement; donner son avis; communiquer à distance; interagir
avec l’administration; décrire un document publicitaire; exprimer une hypothèse; décrire son parcours professionne;
e xprimer une obligation / une interdiction ; exprimer un souhait / un espoir; parler d’une relation sentimentale; e xp rimer
des projets de vie; décrire un lieu; parler d’une relation amicale; e xp rimer des sentiments; prendre une décision; écrire une
lettre.
Connaissances socioculturelles:
L’écologie: le test professionnel; le programme d’un séminaire; la brochure d’information. La musique: la page d'un journal
personne; l’album photo; l’article critique; l’affi che; la biographie. La publicité: les messages sur répondeur; le formulaire
administratif; les publicités; l’article de presse. Le système éducatif: l'offre d’emploi; le test de person nalité; la publicité
immobilière. Les voyages: le forum de discussion; la lettre formelle.
Tâches:
Participer à un forum pour l’emploi; faire des propositions pour améliorer l’environnement. Commenter des fotos de voyage;
proposer un spectacle. Faire la liste des documents administratifs pour partir à l’étranger; créer des affi ches publicitaires.
Proposer des services « gratuits »; s’installer à l’étranger. Écrire une histoire d’amitié; Imaginer un projet.
Compétences linguistiques:
•
Grammaticale
Le comparatif ; le discours rapporté au présent; l’e xpression de la quantité; le superlatif; l’alternance imparfait / passé composé;
les indicateurs de temps; les adjectifs possessifs (révision); les pronoms possessifs; les pronoms démonstratifs; le gérondif;
les adjectifs (tout, tous, toute, toutes,chaque, plusieurs, quelques) ; l’hypothèse (si + présent)
; le pronom relatif dont; la formation du subjonctif présent; l’obligation, l’interdiction (il est nécessaire que / il ne faut
pas que + subjonctif…); le souhait, l’espoir ( je souhaite que /j’aimerais que + ubjonctif…); le conditionnel présent ; les pronoms
interrogatifs composés; (à qui? pour qui? chez qui? avec qui? lequel? auquel?… ); le plus-que-parfait; la formation des
adverbes en –ment; l’expression du doute et de la peur ( je doute que /j’ai peur que + subjonctif…); les expressions temporelles
(depuis, il y a, jusqu’à, pendant)
•
Lexicale
Les professions; la description du caractère; la faune et la flore; l’écologie; les voyages; la famille; la culture; la musique;
l’administration; le téléphone; la publicité; le monde du travail; les relations amoureuses; quelques expressions québécoises;
les relations amicales; l’environnement.
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Faire des projets, parler de l’avenir; comparer, demander et donner des conseils; donner des instructions; situer dans l’espace;
caractériser un lieu; décrire des comportements quotidiens; exprimer son accord ou son désaccord; raconter au passé; indiquer
l’orig ine et la durée d’une action; situer un événement dans le temps; e xprimer une opinion; commenter des données
chiffrées; présenter des informations; s’informer; e xp rimer son enthousiasme; relater un fait divers; e xp rimer un souhait, une
volonté; donner ses impressions; exprime r la peur, l’inquiétude; rapporter des propos; exprimer l’obligation, l’interdit;
exprimer le regret, formuler des reproches.

Connaissances socioculturelles:
Montréal : ville des festivals; culture louisianaise; la Guyane : portrait d’un département d’outre-mer; Paris fait sa Nuit

Blanche; les marionnettes géantes à Nantes; les fêtes de Bayonne.
Tâches:
Choisir le duo de voyageurs responsables de l’année; présenter son appartement et trouver un colocataire; _ organiser une fête
de quartier; organiser une soirée d’hommage; réaliser une enquête, un sondage; organiser une e xposition; organiser une fête
de quartier.
Compétences linguistiques:
•
Grammaticale
Les diffi cultés du futur simple; le comparatif avec davantage, bien plus; le superlatif; bien et bon/bonne; les valeurs du
conditionnel présent; l’impératif présent; la place des pronoms à l’impératif; les prépositions et les adverbes de lieu; la place
de l’adjectif qualifi catif; la négation; les verbes directs ou indirects et les pronoms; l’utilisation des temps du passé; les verbes
acceptant avoir ou être aux temps composés; les prépositions qui e xpriment le moment; les prépositions qui e xpriment
la durée; le gérondif; l’opposition et la concessionl’e xpression du but; l’interrogation; la forme passive; le pronom relatif
dont; le subjonctif : formation et emplois; le monde associatif; les pronoms en et y; le discours indirect au présent; la place des
doubles pronoms; le conditionnelpassé.
•
Lexicale
Les modes de déplacement; les bagages; l’habitat; les tâches ménagères; les relations familiales; les relations amicales;
la télévision; la radio et la presse; les mots de l’art; autour du roman; les mots de la solidarité et du bénévolat.
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