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Autorização da oferta

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – FIC de PREPARATÓRIO
PARA TESTES DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS

Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS SOLICITANTE

1 Campus: 
São Miguel do Oeste

2 Endereço/CNPJ/Telefone do campus: 
Rua 22 de Abril, 2440 - Bairro São Luiz - CEP 89900-000
Fone: (49) 3631-0400  
CNPJ 11402887/0014-85

3 Complemento: 

4 Departamento: 
Ensino, Pesquisa e Extensão

5 Há parceria com outra Instituição? 
Não

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 
Federal

8 Estado / Município: 
Santa Catarina / São José

9 Endereço / Telefone / Site:
Rua 22 de Abril, 2440 - Bairro São Luiz - CEP 89900-000
Fone: (49) 3631-0400 - CNPJ 11402887/0014-85
http://smo.ifsc.edu.br/

10 Responsável: 
Carla Denise Grüdtner

DADOS DO RESPONSAVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto: 
Carla Denise Grüdtner – Docente do quadro efetivo do IFSC – Câmpus São Miguel do Oeste

12 Contatos:
carla.denise@ifsc.edu.br / carladenise7@gmail.com
(49)9176-1341 / (48)9973-8611 (49) 3631-0408

http://smo.ifsc.edu.br/
mailto:carladenise7@gmail.com
mailto:carla.denise@ifsc.edu.br


Parte 2 (autorização da oferta)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Formação Continuada – Curso Preparatório para Testes de Proficiência em Inglês

14 Número da resolução de autorização do curso: 
01/2014
15 Forma de oferta: 
Continuada - 80h 

16 Modalidade: 
Presencial e à Distância

17 Carga horária total: 
A carga  horária  total  é  de  80  horas  (sendo 3 horas  semanais  presenciais  e  1  hora  á  distância  –  via
plataforma Moodle, para 1 turma inicial).

DADOS DA OFERTA

18 Justificativa para oferta neste Campus:
O Curso “FIC – Preparatório para Testes de Proficiência em Inglês” surgiu da necessidade de comprovação
de  proficiência  em língua  Inglesa  para  alunos  candidatos  a  participarem de  programas  de  mobilidade
internacional, como o Proficie e o Programa Ciência sem Fronteiras. Este último prevê a oferta de até 110
mil bolsas em quatro anos (2012 a 2016) para promover o intercambio, de forma que alunos de graduação e
pós-graduação  cursem  disciplinas  no  exterior  com  a  finalidade  de  manter  contato  com  sistemas
educacionais competitivos no que diz respeito à tecnologia e à inovação.
Os programas de mobilidade internacional são resultantes do esforço conjunto dos Ministérios da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições
de fomento (CNPq e Capes) e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC, e buscam
promover  a  consolidação,  expansão,  e  internacionalização  da  ciência  e  tecnologia,  da  inovação  e  da
competitividade brasileira.      
Os  estudantes  que  se  candidatam  a  participar  de  programas  de  intercambio  necessitam  comprovar
proficiência  em Língua  Estrangeira   para  que  sua  inscrição  se  efetive.  Para  língua  inglesa,  deve  ser
apresentado certificado do Test of English as a Foreign Language (TOEFL), com o resultado mínimo de
(550) / (213) / (79-80) pontos nas modalidades Paper Based Test, Computer Based Test e Internet Based
Test ou do International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos), todos com validade de dois
anos.
Diante da constatação de que a falta de proficiência na Língua Inglesa tem sido o maior impedimento para o
intercâmbio  de  alunos,  professores  e  servidores  do  IFSC  e  de  outras  instituições  que  atendem  a
comunidade  com  universidades  no  exterior,  o  Cãmpus  São  Miguel  do  Oeste  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina busca habilitar estudantes de diferentes níveis do ensino
técnico  (e  posteriormente  no  ensino  tecnológico)  que  já  atendem  a  outros  requisitos  exigidos  para
participação nos programas de mobilidade internacional. 
Assim, a oferta do curso vem atender às necessidades da comunidade interna e externa do IFSC na cidade
de São Miguel do Oeste e cidades vizinhas, no que compete à proficiência em Língua Inglesa, suprindo
assim  a  crescente  demanda  de  alunos  qualificados  e  preparados  para  participarem de  programas  de
mobilidade internacional.   

19 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 
Vários alunos dos cursos técnicos integrado e concomitante do IFSC São Miguel do Oeste candidatam-se
ao intercambio,  para  realizarem parte  de  seu  estudos no  exterior  e  depois  retornarem ao  IFSC.  Esta
experiencia solidifica sua formação profissional e fortalece tanto o seu currículo quanto a qualidade dos
cursos oferecidos pelo IFSC devido à diversidade de experiencias adquiridas no exterior. Além disso, tanto
professores quanto egressos do IFSC,  ao realizarem a pós-graduação,  também necessitam comprovar
proficiência em língua inglesa, seja para fins de intercambio ou não, e qualquer investimento em formação
retorna sob a forma de melhor qualidade de ensino em nossa instituição. 



20 Frequência da oferta: 
Uma vez por semestre

21 Periodicidade das aulas: 
Duas vezes por semana.

22 Local das aulas: 
Laboratório de Informática do IFSC SMO.

23 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 
Semestre Turno Turma Vagas

2015/1 Noturno 1 turma para nível 1, iniciante 20

24 Público-alvo na cidade/região: 
Prioritariamente estudantes candidatos a programas de intercambio (discentes,  docentes,  servidores do
IFSC e comunidade externa). 

25 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Nível 1 – será exigido conhecimento básico de inglês.

26 Forma de ingresso: 
Se o número de candidatos exceder o número de vagas será realizado um sorteio para a escolha dos
candidatos.

27  Caso  a  opção  escolhida  seja  analise  socioeconômico,  deseja  acrescentar  alguma
questão específica ao questionário de análise socioeconômico?

28 Corpo docente que irá atuar no curso:
Carla Denise Grüdtner – Profa. Ma. – Docente do quadro efetivo do IFSC – Câmpus São Miguel do Oeste
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