MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Autorização da oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC - Inglês Básico
Parte 1 (solicitante)
DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE
1 Câmpus: Jaraguá do Sul
2 Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 830, Centro, Jaraguá do Sul/ SC, Cep: 89251
000
telefone do Câmpus: 47 3276 8700
CNPJ: 11.402.887/0005-94
3 Complemento: X
4 Departamento: Coordenadoria de Licenciatura em Ciência da Natureza
5 Há parceria com outra Instituição? Não
6 Razão social: X
7 Esfera administrativa: X
8 Estado / Município: Não
9 Endereço / Telefone / Site: X
10 Responsável: X
DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO
11 Nome do responsável pelo projeto: Ana Cecilia da Gama Torres (SIAPE- 1176846)
12 Contatos:
email/ ana.cecilia@ifsc.edu.br/
telefone/ 3276 8700

Parte 2 (autorização da oferta)
DADOS DO CURSO
13 Nome do curso:
Formação Inicial e Continuada- Inglês Básico
14 Número da resolução de autorização do curso: Resolução Nº 01/2013
15 Forma de oferta:
Inicial: 40 horas
16 Modalidade:
Presencial
17 Carga horária total:
Carga horária total: 40 horas (um semestre) .
DADOS DA OFERTA
18 Justificativa para oferta neste Campus:
Uma curso de língua inglesa gratuito aberto ao público em geral, poderá favorecer
à aproximação entre o IFSC e a comunidade. Ao participar de uma formação inicial, o
membro da comunidade externa poderá vir a conhecer a Instituição e estabelecer um primeiro contato com seus docentes e sua propostas pedagógicas.
É também importante mencionar que não existe um curso extracurricular presencial
de língua inglesa no IFSC/ Jaraguá do Sul. Os cursos em ambientes virtuais já disponibilizados pelo IFSC, por melhor que sejam, são diferentes daqueles presenciais principal mente no que diz respeito às oportunidades de produção de linguagem oral e ao desenvolvimento de pronúncia. Dessa forma, consideramos que ainda existe uma necessidade
de suprir a demanda por cursos presenciais gratuitos que enfoquem a interação oral.
Ressaltamos também que nem todas escolas regulares dispõem de condições favoráveis para o ensino de idiomas e que muitos dos alunos oriundos do ensino médio e
fundamental, mesmo que já possam compreender bem o inglês, ainda não se desenvolveram de forma satisfatória em comunicação oral e prática escrita. Assim, como o IFSC
já possuí essas condições, tanto em termos de infraestrutura, quanto em recursos huma nos, para oferecer uma “educação” mais condizente com o desenvolvimento de habilidades que têm sido negligenciadas em outros contextos, estamos propondo a oferta um curso de inglês em nível básico.
19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus:
As Orientações Curriculares Nacionais (MEC, 2006) – Linguagens Códigos e suas
Tecnologias, resgatam a “educação” em línguas estrangeiras para o desenvolvimento
humano e ampliação dos horizontes culturais, acadêmicos e profissionais dos discentes .
Ainda, seguindo as diretrizes dessas Orientações, entendemos que existe uma necessidade: a) de se promover a reflexão acerca do lugar que os discentes ocupam em um
mundo globalizado: se estão incluídos ou excluídos; b) problematizar acerca do papel da
língua inglesa na contemporaneidade; c) empregar a língua estrangeira como forma de
acesso a outras culturas e às inovações tecnológicas e científicas.

20 Frequencia da oferta:
A oferta acontecerá de forma semestral.
21 Periodicidade das aulas:
Quanto à periodicidade das aulas: duas vezes por semana, uma hora cada aula.
22 Local das aulas:
O local das aulas será o IFSC/ Câmpus de Jaraguá do Sul: Avenida Getúlio Vargas, 830,
Centro, Jaraguá do Sul/ SC, Cep: 89251 000
23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas:
Semestre
Letivo

Turno

Turmas

Vagas

Total de Vagas

2015/01

vespertino

Uma (1)

20

20

24 Público-alvo na cidade/região:
Serão atendidos os alunos de escolas públicas e a comunidade em geral que desejarem
participar de um curso de língua inglesa em nível básico (iniciante).
25 Pré-requisito de acesso ao curso:
Perfil do participante do processo seletivo:
a) grau de escolaridade- ensino fundamental, até o oitavo ano completo;
b) idade mínima- a partir de 13 anos
26 Forma de ingresso:
Ingresso acontecerá por análise socioeconômica, pelo sistema de ingresso IFSC.
27 Caso a opção escolhida seja analise socioeconômico, deseja acrescentar
alguma questão específica ao questionário de análise socioeconômico?
X
28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Ana Cecília da Gama Torres, Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, SIAPE
11-76846Doutorado concluído- UFSC/ PGI
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