
LÍNGUA ESPANHOLA II

Periodicidade e horário das aulas: Predominantemente às segundas-feiras, das 19:00 às 22:00.
Serão agendadas também algumas aulas às sextas-feiras, no mesmo horário, para completar a
carga horária do curso. 

Início do curso: 16/04/2018                            Previsão de término do curso: Dezembro/2018

Número total de vagas: 35 vagas   Carga horária total: 120 horas     Modalidade: Presencial

Local: IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas – Sala 15 – Prédio Pedagógico

Objetivos  do  Curso:  Conhecer  e  utilizar  de  maneira  apropriada  a  língua  espanhola  na
competência comunicativa básica que permita compreender mensagens simples e desenvolver-se
em situações cotidianas.  

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula; ter o ensino fundamental completo e
ter concluído anteriormente curso de Língua Espanhola com carga horária mínima de 40 horas. 

Perfil  do egresso:  O egresso deverá ser capaz de utilizar  a língua estrangeira em situações
básicas de comunicação, além de ser capaz de ler diversos tipos de textos nas áreas de interesse
e os relacionados à formação profissional, considerando as estruturas gramaticais.   

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 Conversação em Língua Espanhola 10 horas

II Básico I - Autonomía e iniciativa personal: 
descripción de cualidades físicas y de personalidad,
conocimiento de uno mismo, elaboración de planes,

comunicación interpersonal.

30 horas

III Básico II - Tratamiento de la información: lectura comprensiva
de textos, utilización básica del lenguaje formal e informal,

modos de interacción verbal: La habla y escucha de textos em
español en clase.

20 horas

IV Básico II.II - Saludos y despedidas y comandos. Preguntas y
respuestas sobre datos personales. Construcción de pequeños

diálogos.

30 horas

V Básico II. III -Cultura de los hablantes de Español 30 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.


