SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 016/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Inicial e Continuada de Inglês Básico do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Paracatu

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução
nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de
dezembro de 2019, publicado no DOU de 10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada
de Inglês Básico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
Campus Paracatu, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devido à necessidade de
cumprimento de prazos do Ofício-Circular nº 57/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC.

Uberaba, 26 de junho de 2020.
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Por aprendizagem significativa, entendo aquilo que
provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é
penetrante, e não se limita a um aumento de
conhecimento, mas abrange todas as parcelas de
sua existência.
Carl
Rogers
As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o
mundo melhor.
Rubem
Alves

NOSSA MISSÃO
Ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por
meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o
desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade
inclusiva e democrática.
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1 DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO
CURSO
DDD TELEFONE
E-MAIL
SITE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro – Campus Paracatu

10.695.891/0002-82
Federal
Rodovia MG 188 - Km 167 Fazendinha
Paracatu/MG/38600-000
Gustavo Alexandre Oliveira Silva
(38) 3365-0300
dde.ptu@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/paracatu

2 DADOS DO CURSO
CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
MODALIDADE
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada (FIC) de Inglês Básico

Desenvolvimento Educacional e Social
Formação Inicial e Continuada em Inglês Básico
35
À Distância
Mediante demanda da instituição, da comunidade externa
e/ou de programas e/ou projetos
160 h/aula
Semanal
Multiperiódico
Campus Paracatu
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3 JUSTIFICATIVA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM,
criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei n. 11.892, é uma Instituição de Educação
Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. No
seu processo instituinte estão presentes, na composição de sua estrutura organizacional, uma
Reitoria localizada em Uberaba, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba, a
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia e as Unidades de Educação Descentralizadas de
Paracatu e de Ituiutaba que, por força da Lei, passaram de forma automática,
independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição,
passando a denominar-se respectivamente: Campus Uberaba, Campus Uberlândia, Campus
Paracatu e Campus Ituiutaba. A missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro é ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio
do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma
sociedade inclusiva e democrática.
O presente curso justifica-se em função da constante e crescente demanda por cursos
de Língua Inglesa para fins acadêmicos, profissionais ou culturais, visando impulsionar o
acesso do aluno brasileiro ao dialeto estrangeiro e seu gradual aperfeiçoamento, baseado na
concepção de língua como prática social que é realizada na interação e construída através das
tarefas colaborativas. Nesse sentido, está implícita a noção de que a língua não é apenas um
sistema linguístico, mas uma forma de expressão sociocultural que supõe a participação de
indivíduos historicamente situados.
O mercado aponta para a importância do conhecimento de um idioma estrangeiro.
Vários pesquisadores relatam o inglês como língua global e seu impacto na política e
educação pelo mundo, não apenas nas publicações acadêmicas, mas também na preparação
dos jovens para uma demanda cada vez maior de conhecimento da língua inglesa no mercado
de trabalho.
Desse modo, o curso FIC de Inglês Básico – possibilita a capacitação dos estudantes,
bem como dos profissionais que atuam nas instituições de educação profissional, no que diz
respeito a uma língua estrangeira, considerando os avanços tecnológicos e científicos no
mundo de hoje.
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4 OBJETIVOS
4.1 Geral
Desenvolver proficiência em inglês nos níveis A1 e A2, segundo o Quadro Europeu
Comum de Referências para o ensino de línguas, favorecendo o domínio das competências
linguísticas, estratégicas, sociolinguísticas e discursivas que permitam uma comunicação
eficaz, na língua inglesa, em situações comunicativas básicas.
4.2 Específicos
•

Impulsionar a aprendizagem de funções comunicativas em língua inglesa,
visando uma maior integração com as comunidades falantes da língua;

•

Promover maior autoestima e maior inclusão social;

•

Facilitar o acesso ao trabalho.

5 PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão
produtiva do Governo Federal. Trabalhadores ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional de Inglês Básico que possuam no mínimo 15 anos completos e o ensino
fundamental I (1º ao 5º ano) completo, e comunidade em geral.

6 PERFIL DO EGRESSO
Após a conclusão do curso oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro/Campus Paracatu, espera-se que o concluinte tenha
reunido, ao longo de sua formação, condições plenas para que possa dominar conhecimentos
não apenas de seu campo de estudos e/ou trabalho, mas também noções elementares de outros
saberes afins, que estejam de acordo com os Níveis A1 e A2 do Quadro Europeu de
Referência.
Salienta-se que o foco da aprendizagem da língua inglesa estará centrado nas quatro
habilidades linguísticas de uma Língua Estrangeira: falar, ler, ouvir e escrever. Assim,
espera-se que os conteúdos apresentados provoquem discussões de temas de cunho cultural,
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social e profissional, ajudando a compreender a sociedade e colaborando com a construção
da cidadania.
Além disso, espera-se que, ao concluir o curso, o aprendiz tenha capacidade de atuar
como multiplicador das competências e habilidades desenvolvidas durante o curso,
estimulando a busca permanente, mesmo após a conclusão do curso, pelo contínuo
aperfeiçoamento e pelo desenvolvimento profissional.
Partindo dos pressupostos legais presentes na criação dos Institutos Federais, é
responsabilidade do IFTM, enquanto instituição pública, formar profissionais qualificados
para o mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento social do país. Dessa forma,
um trabalho voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades por meio da
linguagem, auxilia o IFTM a cumprir o seu projeto de gestão acadêmica, construindo
currículos mais consistentes, que garantam uma formação mais completa e adequada.

7 PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Os ingressantes deverão ter, no mínimo, o ensino fundamental I completo e no
mínimo 15 anos completos. O estudante deve possuir um computador padrão IBM-PC
com sistema operacional compatível para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem
e acesso à internet por banda larga.

8 MATRIZ CURRICULAR
8.1 Estruturação
O Curso de Inglês Básico será organizado em torno da área de concentração:
“Educação Profissional e Tecnológica”. Com uma organização curricular compreendendo
até 16 (dezesseis) horas de aulas semanais que, somadas ao final do curso, compreenderão
160 horas-aula. O curso está estruturado com os seguintes módulos de aprendizagem:
Módulo I – Introdução ao Inglês Básico;
Módulo II – Estudo da Língua Inglesa.

MÓDULOS

CONTEÚDOS

CH
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1. Introdução à fonologia básica da língua inglesa: unidades
segmentais e suprassegmentais;

2. Aspectos sintáticos básicos da língua inglesa;
3. Estruturas morfológicas básicas;
4. Prática intensiva de compreensão oral
5.

I

Introdução ao
aprendizado
do
Inglês
Básico

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II

Estudo
Língua
Inglesa

da

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de interações
elementares;
Prática
intensiva
de expressão
oral de
interações elementares;
Expressões de uso familiar e cotidiano;
Frases básicas com o intuito de satisfazer as necessidades do dia a
dia – Rotina;
Escrever
pequenos
textos
como
carta, email
e formulários;
Presente Simples;
Passado Simples;
Futuro Simples;
Pronomes;
Profissões;
Preposições.

80h

Saudações;
Apresentações;
Informações pessoais;
Preferências;
Uso da terceira pessoa do singular (he/she);
Família;
Situações típicas do ambiente de hotel: check-in e checkout;
Situações típicas de restaurante: pedidos de comida e
assemelhados;
Atendimento ao telefone para reservas de hospedagem e/ou
de passagens aéreas;
Horas e datas;
Atividades de rotina, passadas e futuras.

80h

Total carga horária do curso

160h

Os módulos I e II e seus respectivos conteúdos estão vinculados ao
aprofundamento de temas e questões relativas aos fundamentos sociais, inclusão, boas
maneiras e direitos estabelecidos no desenvolvimento e atuação prática na leitura, fala e
interpretação do Inglês Básico.
8.2 Ementas e Carga Horária dos Módulos/Disciplinas
INTRODUÇÃO AO INGLÊS BÁSICO
Módulo
EMENTA

I

Carga Horária

80h
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Introdução à fonologia básica da língua inglesa: unidades segmentais e supra-segmentais.
Aspectos sintáticos básicos da língua inglesa. Estruturas morfológicas básicas. Prática
intensiva de compreensão oral de interações elementares. Prática intensiva de expressão
oral de interações elementares e expressões de uso familiar e cotidiano. Frases básicas com
o intuito de satisfazer as necessidades do dia a dia. Rotina. Escrever pequenos textos como
carta, e-mail e formulários. Presente Simples. Passado Simples. Futuro Simples. Pronomes.
Profissões. Preposições.
BIBLIOGRAFIA
Básica
SELLINGSON, Paul. American English File 1
Dicionário
Bilíngüe:
Inglês-Português.MARTIN,
Elizabeth
A.
(Ed.)(2003).HEWINGS, Martin. (2000). Advanced Grammar in Use: a self study
reference and practice book for advanced learners of English. Cambridge University
Press.
MURPHY, Raymond. (1998). English Grammar in Use: a self study reference
and practice book for intermediate students. 2. ed. Cambridge: Cambridge
University Press.
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. (2005). Leitura me Língua Inglesa: Uma
abordagem instrumental.
São Paulo: Disal.
SWAN, Michael. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press.
Complementar
MUNHOZ, Rosângela. (2000). Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo
1. São Paulo: Textonovo. NUNAN, David. (1999) Second Language Teaching &
Learning. Massachusetts: Heinle&Heinle Publishers.

ESTUDO DA LÍNGUA INGLESA
Módulo

II

Carga Horária 80h

EMENTA
Saudações. Apresentações. Informações pessoais. Preferências. Uso da terceira pessoa do
singular (he/she). Família. Situações típicas do ambiente de hotel: check in e checkout.
Situações típicas do ambiente de restaurante: pedidos de comida e assemelhados. Horas
e Datas.
BIBLIOGRAFIA
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Básica
SOARS, John; Soars, Liz. American Headway Starter. Oxford University Press,
2002.
DE BIAGGI, Enaura T. Krieck; STAVALE, Emeri De Biaggi.Enjoy your Stay!
Inglês Básico Para Hotelaria e Turismo. São Paulo: DISAL Editora, 2004.
VOLKMANN, Patrícia Ritter. Inglês Conversação para Profissionais de Hotelaria
e Restaurntes. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2007.

Complementar
DA COSTA, Francisco; SCHUMACHER, Cristina. Inglês para Turismo e
Hotelaria A comunicação essencial para o dia adia. São Paulo: Campus, 2007.
MARTINEZ, Ron; SCHUMACHER, Cristina. Como Dizer Tudo me Inglês nos
Negócios. São Paulo: Campus, 2007.
SCHUMACHER, Cristina. Inglês-As 1500 Palavras Indispensáveis. São Paulo:
Campus, 2007. IGREJA, José Roberto A.Fale Tudo me Inglês. São Paulo: 2010.
IGREJA, José Roberto A.Fale Tudo me Inglês em viagens. São Paulo: 2010

9 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM

A avaliação na concepção formativa deve ser feita de forma diversa e múltipla, de
modo que o número de atividades de avaliação a ser aplicado deverá ser de, no mínimo, três
(3) para Unidades Curriculares e/ou Módulos. A avaliação poderá ser realizada por meio
dos seguintes instrumentos e atividades, a saber: relatórios descritivos de tarefas realizadas,
provas, trabalhos, relato de experiências e de saberes anteriores ao curso, oficinas,
portfólios, seminários, visitas técnicas, e da aplicação prática dos conhecimentos em sala de
aula, e unidades referenciais comunitárias, ficando o docente livre para a distribuição e
aplicações destes instrumentos avaliativos.
A frequência dos alunos às atividades escolares é obrigatória, considerando-se
reprovado o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco (75) por cento da
carga horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da
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frequência ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo as possíveis
faltas. É vedada a matrícula decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da carga horária
prevista para o curso.
Caso o aluno seja reprovado não receberá certificado. Em caso de não
comparecimento do aluno, logo após a efetivação da matrícula, durante o período de uma
semana de atividades escolares, o mesmo será considerado desistente, exceto mediante
apresentação de justificativa legal protocolada junto à Coordenação de Registro e Controle
Acadêmico (CRCA) – Campus Paracatu, dentro do prazo de até quarenta e oito (48) horas,
a contar do primeiro dia de aula perdido, respeitando o limite de vinte e cinco (25) por cento
da carga horária prevista para o curso.
Para os casos de dependência de conteúdo de algum módulo, poderão, em comum
acordo entre o orientador e professor estabelecerem formas de reposição. Poderão ser
chamados alunos classificados em lista de espera para preenchimento das vagas
remanescentes do curso.
O resultado da avaliação quanto ao alcance de objetivos e/ou construção de
competências é expresso em conceitos com sua respectiva correspondência percentual, de
acordo com a tabela a seguir:

CONCEITO

DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO

PERCENTUAL
(%)

A

O estudante atingiu seu desempenho com excelência.

De 90 a 100

B

O estudante atingiu o desempenho com eficiência.

De 70 a menor que
90

C

O estudante atingiu o desempenho necessário.

De 60 a menor que
70

R

O estudante não atingiu o desempenho mínimo
De 0 a menor que 60
necessário.

10 QUADRO DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO
O corpo docente dos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC será composto
por servidores docentes e técnico-administrativos integrantes do Quadro de Pessoal do
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IFTM ou de outros órgãos públicos. Eles serão selecionados através de edital institucional,
devendo atender ao seguinte perfil e formação mínima:

MÓDULO/UNIDADE
CURRICULAR

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

FORMAÇÃO

Graduação
em
Letras
Português/Inglês ou Inglês.

–

em
Letras
Módulo II– Estudo da Língua Graduação
Inglesa
Português/Inglês ou Inglês.

–

Módulo I – Introdução ao
Inglês Básico;

A ser contratado ou indicado

A ser contratado ou indicado

11 INFRAESTRUTURA
O curso será à distância, sendo realizado através da plataforma “Moodle”, ambiente
virtual de aprendizagem. Na primeira semana do curso, o cursista poderá frequentar a
capacitação no “Moodle”, que constará no certificado como horas adicionais, visto que
referida capacitação no Moodle configura um módulo opcional do curso. A plataforma
Moodle permite o gerenciamento de informações acadêmicas, administrativas e de
comunicação, sendo possível a integração entre alunos e professores. Poderão integrar a
plataforma outros meios de comunicação remota, tais como: Zoom, Google Meet.
Os materiais dos cursos de idiomas são disponibilizados gratuitamente na internet e
são, na sua vasta maioria oriundos de iniciativas de ensino-aprendizagem capitaneadas pela
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Mais especificamente, o
material será compartilhado das seguintes formas:
Vídeos: encontrados nos formatos ‘.avi’ e ‘.swf’, As histórias foram produzidas pelo
processo de animação e os episódios veiculados, gradativamente, a cada aula.
Atividades do Moodle: desenvolvidas com as ferramentas da plataforma que
proporcionará a interação do estudante com os professores mediadores e do feedback destes.
Artigos de professores do curso: produzidos, especialmente, com vistas ao
aprofundamento de questões abordadas pelos estudantes no processo de estudo.
Mensagens: Recurso indicado para a circulação de mensagens privadas, definição de
cronogramas e transmissão de arquivos anexados e mensagens.
Chat: Permite a comunicação síncrona de forma mais interativa e dinâmica, sendo
utilizado para a realização de reuniões, aulas virtuais, seção de tira-dúvidas, discussões sobre
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assuntos trabalhados no curso e confraternização. Este recurso é também denominado batepapo.
Fórum:

Mecanismo

propício

aos

debates.

Os

assuntos

são

dispostos

hierarquicamente, mantendo a relação entre o tópico lançado, respostas e contra respostas. É
usado para a realização de debates assíncronos, exposição de ideias e divulgação de
informações diversas.
Videoconferência: Permite que os usuários (professores e estudantes) pratiquem a
conversação.
Caso o estudante sinta dificuldade ou não consiga realizar alguma atividade, ele
deverá entrar em contato com o professor mediador presencial de modo que este providencie
o auxílio necessário para que consiga avançar nos estudos.
ESPECIFICAÇÃO
Webcam
Mesa digitalizadora
Headphone com microfone
Microfone de lapela
Kit de iluminação - Softbox
Pendrive

UNID.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

QUANT.
2
2
2
2
1
35

12 CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional em Inglês Básico, na modalidade EaD, observada a
escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos FIC, a frequência de
75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e aproveitamento superior ou igual
a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o certificado de concluinte do curso de
Inglês Básico.

