
                            

INGLÊS BÁSICO B

Periodicidade e horário das aulas: Turma 1: às terças-feiras, das 17:00 às 19:00
                                 Turma 2: às quintas-feiras, das 17:00 às 19:00

Início do curso: Turma 1: 31/07/201                   Previsão de término do curso: Dezembro/2018 
                            Turma 2: 02/08/2018     

Número total de vagas: 60 vagas, sendo 2 turmas de 30 alunos cada. Há reserva de vagas para os alunos
que estavam frequentando regularmente o Curso FIC de Inglês Básico A, conforme lista apresentada no
Anexo III do edital. 

• Turma 1: 18 vagas reservadas para ex-alunos do básico A e 12 vagas para ampla concorrência.
• Turma 2: 16 vagas reservadas para ex-alunos do básico A e 14 vagas para ampla concorrência.

Carga horária total: 63 horas, sendo 36 presenciais e 27 a distância.       Modalidade: Semipresencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas 
           Turma 01: Sala 09 do Bloco Pedagógico           Turma 02: Sala 02 do Bloco Pedagógico

Objetivos do Curso:  Compreender e utilizar expressões familiares cotidianas,  assim como enunciados
simples,  que  visam  satisfazer  necessidades  concretas.  Falar  aquilo  que  possui,  descrever  atividades
rotineiras,  expressar habilidades,  descrever  ações que está  realizando no momento,  usar  adjetivos  em
diferentes modos, entre outros. 
Pré-requisitos:  Ter  no  mínimo 16 anos no  ato  da matrícula;  ter  computador com acesso  à internet  e
disponibilidade de tempo para realizar as atividades a distância; ter meios para providenciar o livro texto:
American English File  1  (segunda edição,  2013).  Além disso,  o  aluno  deverá estar  na lista  de alunos
regularmente matriculados ou que tenham concluído com êxito o Inglês Básico A (Anexo III)  OU  deverá
participar  de  prova  de  nivelamento,  a  ser  realizada  em  26/07/18  (quinta-feira),  às  17:00,  conforme
orientações contidas no Anexo III deste edital. 
Perfil do egresso: O egresso estará qualificado para dar continuidade no aprendizado da língua, estando
mais preparado para cursar módulos subsequentes de um outro curso básico ou pré-intermediário.  
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)

V Can/can't. Verb phrases. Present Continuous. Simple present or Present Continuous. The
weather and seasons.

63 horas,
sendo 36

presenciais e
27 a distância

VI Object Pronouns. Phone language. Like+verb-ing. Ordinal Numbers

VII Past of verb to be. Word formation. Simple Past: regular. Past time expressions. Simple
Past: irregular. Verbs Go, Have and Get. 

VIII Simple Past: regular & irregular. There to be. Some & any. House. Prepositions: place and
movement. 

IX Countable and uncountable. Food. Quantifiers. Food containers. Comparative. 

X Superlative. Places. Be going to. Future time expressions. Verb Phrases. 

XI Adverbs: manner and modifiers. Infinitive. Articles. 

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.


