
INGLÊS SEM FRONTEIRAS
MÓDULO 1 – SPEAKING E LISTENING

  

Periodicidade e horário das aulas:   TURMA 1: Às terças-feiras, das 17:30 às 19:00.   
   TURMA 2: Às quintas-feiras, das 17:30 às 19:00.

Início do curso:  TURMA 1: 12/09/2017                          
                 TURMA 2: 14/09/2017                Modalidade: Semi-presencial

Carga horária total:  25 horas, sendo 21 horas presenciais e 04 horas a distância.   

Número total de vagas: 50, sendo 25 vagas para cada turma.  

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas: TURMA 1: Sala 13
                           TURMA 2: Sala 11

Objetivos do Curso:  O curso tem o objetivo  oferecer  aos  alunos matriculados no curso um
suporte e oportunidades extras de desenvolvimento de suas habilidades linguísticas; motivar os
alunos  a  interagirem  com outros  do  curso  à  distância  em um momento  presencial,  e  assim
contribuir para o desenvolvimento de suas habilidades orais e pronúncia; proporcionar suporte aos
alunos  do  curso  à  distância  de  maneira  a  motivá-los  a  permanecerem  no  curso  e  obterem
melhores resultados para sua conclusão.

Pré-requisitos:  Ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula e estar matriculado e cursando o
Módulo 1 – EaD do curso Inglês Sem Fronteiras no segundo semestre de 2017.

Perfil do egresso: O estudante egresso estará qualificado a dar continuidade no aprendizado da
língua,  estando  mais  preparado  para  cursar  os  módulos  2  e  3  do  Inglês  Sem  Fronteiras.  A
formação  significa  também  a  oportunidade  de  qualificação  para  o  mercado  de  trabalho,
aprofundamento dos conhecimentos relativos à disciplina de Inglês no contexto da escola regular
e no mundo acadêmico.

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

Módulo Componentes curriculares Carga horária total (hora relógio)

I Língua Inglesa: Habilidades de Produção e
Compreensão Orais

25 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula.
                                                                 Conclusão do curso e certificação: O aluno será 


