
                                                

IF PRÉ-VESTIBULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO COMO
PORTA DE ENTRADA PARA OS CURSOS INTEGRADOS

Periodicidade e horário das aulas: Às quintas-feiras, das 14:00 às 15:30.

Início do curso: 02/08/2018                            Previsão de término do curso: Novembro/2018

Número total de vagas: 35 vagas                   Modalidade: Semipresencial

Carga horária total: 40 horas, sendo 24 presenciais e 16 a distância.      

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas – Sala 07 – Bloco Pedagógico

Objetivos do Curso: O curso IF Pré-Vestibular: Língua Portuguesa e Redação como porta de
entrada para os Cursos Integrados busca complementar a formação dos estudantes em língua
portuguesa e em habilidades escritas, preparando-os para a realização de provas e propostas
escritas, a fim de que estejam aptos a participar de processos seletivos, bem como dos processos
seletivos do IFSULDEMINAS, despertando ou ampliando conhecimentos sobre os mais variados
temas e assuntos da atualidade. 

Pré-requisitos:  Estar cursando o 9o ano do Ensino Fundamental em escola pública  OU  estar
cursando o 1o ano do Ensino Médio em escola pública, com comprovação de ter cursado todo o
Ensino Fundamental  na rede pública de ensino. 

Perfil  do  egresso:  Espera-se  que  ao  final  do  curso  os  alunos  estejam  preparados  para  a
realização de diversificados tipos de produções escritas. Além disso, espera-se que este curso
contribua para a reflexão e utilização de regras gramaticais da língua portuguesa. 

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.

Componentes curriculares Carga horária total
(hora relógio)

Língua Portuguesa e Redação

Introdução à redação. Tipos textuais. Gêneros textuais. Organização de ideias.
Estrutura textual. Habilidades e competências para a escrita. Coerência.

Coesão. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Vírgula. Estrutura e formação
de palavras. 

40 horas, sendo 24
presenciais e 16 a

distância

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.


