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Parte 1 (solicitante)

DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1 Campus: Florianópolis-Continente

CNPJ 11.402.887/0004-03 

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina / Campus Florianópolis-Continente

Esfera Administrativa Federal

Endereço  Rua 14 de Julho, 150, Bairro: Coqueiros 

Cidade/UF/CEP Florianópolis, Santa Catarina, CEP:88075-010

Telefone/Fax (48) 3271-1418/(48)3271-1416

4 Departamento: Ensino

5 Há parceria com outra Instituição? 
Preencher apenas se houver parceria com outra instituição que não seja um Demandante (SINE, 
CRAS...). Caso haja parceria, favor preencher as questões 6 até 10.

6 Razão social: 

7 Esfera administrativa: 

8 Estado / Município: 



9 Endereço / Telefone / Site:

10 Responsável: 

DADOS DO RESPONSAVEL PELO PROJETO DO CURSO

11 Nome do responsável pelo projeto:   Jane Parisenti

12 Contatos:
3877 8430 - 88420144 - janeparisenti@ifsc.edu.br

Parte 2 (aprovação do curso)

DADOS DO CURSO

13 Nome do curso: 
Espanhol Básico

14 Eixo tecnológico: 

Desenvolvimento Educacional e Social 

15 Forma de oferta: 
PRONATEC

16 Modalidade: 
Presencial

17 Carga horária total: 
Espanhol básico:160h

PERFIL DO CURSO

18 Justificativa do curso:
Em cumprimento à Lei 12 513 de 26 de outubro de 2011 que institui o PRONATEC, o curso visa 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos EPT para a população do Estado de Santa 
Catarina.

19 Objetivos do curso: 

Capacitar o indivíduo para comunicar-se em língua espanhola em nível básico.

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO



20 Competências gerais: 

- Comunicar-se em língua espanhola em nível básico.

21 Áreas de atuação do egresso: 

Espanhol Básico

Profisisonal  que  compreende  e  usa  expressões  familiares  e  cotidianas,  assim  como 

enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Apresenta-se e 

apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas sobre aspectos pessoais como, por 

exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Comunica-se 

na língua espanhola de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se 

mostrar cooperante.

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

22 Matriz curricular:

Espanhol Básico
Unidade Curricular Carga horária
Espanhol básico 1 60h

Espanhol  básico 2 50h

Espanhol  básico 3 50h

TOTAL 160h

23 Componentes curriculares:

NÍVEL BÁSICO 

ESPANHOL BÁSICO I
Carga Horária 60h

Competências Compreender e produzir mensagens orais e escritas básicas.



BASES TECNOLÓGICAS (conhecimentos)

•Apresentações, saudações, despedidas e fórmulas de cortesia.

•Tratamento formal e informal.

•Situações comunicativas: apresentar-se e fazer apresentações; fornecer e obter 
dados pessoais.

•Variações linguísticas e culturais. 

•Aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e semânticos do idioma estrangeiro 
(nível básico).

HABILIDADES

•Compreender e produzir expressões curtas e palavras relacionadas a apresentações, 
dados pessoais, números de 0 a 100.

ATITUDES

•Assiduidade e pontualidade.

•Cumprimento das tarefas solicitadas no prazo estabelecido. 

•Respeito.

ESPANHOL BÁSICO II

Carga Horária 50h

Competências Compreender e produzir mensagens orais e escritas básicas.

BASES TECNOLÓGICAS (conhecimentos)

•Vocabulário básico.

•Variações linguísticas e culturais. 

•Aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos do idioma 
estrangeiro (nível básico). 

HABILIDADES

• Compreender e produzir expressões curtas.

ATITUDES



•Assiduidade e pontualidade.

•Cumprimento das tarefas solicitadas no prazo estabelecido. 

•Respeito.

 ESPANHOL BÁSICO III - CONVERSAÇÃO

Carga Horária 50h

Competências Comunicar-se oralmente no idioma estrangeiro (espanhol ou inglês), em 
nível básico.

BASES TECNOLÓGICAS (conhecimentos)

•Vocabulário básico.

•Variações e aspectos linguísticos e culturais. 

•Aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos da língua 
espanhola (nível básico). 

•Temáticas trazidas pelos alunos e professor. 

HABILIDADES

•Compreender  e  produzir  expressões  simples  e  palavras  relacionadas  a  rotina 
pessoal. 

ATITUDES

•Assiduidade e pontualidade.

•Cumprimento das tarefas solicitadas no prazo estabelecido. 

•Respeito.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

24 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem: 
Neste curso, as avaliações acontecerão baseadas nos seguintes princípios: 

•A avaliação será diagnóstica, processual, formativa, somativa, continuada 

e  diversificada.  Serão  considerados  critérios  como:  assiduidade, 

realização  das  tarefas,  participação  nas  aulas,  avaliação  escrita 

individual, trabalhos em duplas, colaboração e cooperação com colegas 

e professores;



•A avaliação se dará durante todos os momentos do processo ensino e 

aprendizagem,  valorizando  o  crescimento  do  aluno  qualitativa  e 

quantitativamente.  Haverá  recuperação  paralela  de  conteúdos  e 

avaliações. A recuperação de estudos deverá compreender a realização 

de  novas  atividades  pedagógicas  no  decorrer  do  período  letivo,  que 

possam promover a aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento 

das competências. 

De  acordo  com a  OD da  Campus  Florianópolis-Continente,  a  avaliação 

prima pelo caráter diagnóstico e formativo, consistindo em um conjunto de ações 

que permitam recolher dados, visando à análise da constituição das competências 

por parte do aluno, previstas no plano de curso. Suas funções primordiais são:

•Obter evidências sobre o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 

habilidades  e  atitudes  necessárias  à  constituição  de  competências, 

visando a tomada de decisões sobre o encaminhamento dos processos 

de ensino e aprendizagem e/ou a progressão do aluno para o semestre 

seguinte;

•Analisar  a  consonância  do  trabalho  pedagógico  com  as  finalidades 

educativas previstas no Projeto Pedagógico do Curso.

•Estabelecer previamente, por  unidade  curricular, critérios que permitam 

visualizar os avanços e as dificuldades dos alunos na constituição das 

competências.  Os critérios servirão de referência para o aluno avaliar 

sua trajetória e para que o professor tenha indicativos que sustentem 

tomadas de decisões.

Os registros das avaliações são feitos de acordo com a nomenclatura que 

segue:

E - Excelente;

P - Proficiente;

S - Suficiente;

I - Insuficiente.

O registro, para fins de documentos acadêmicos, será efetivado ao final do 

módulo/fase, apontando a situação do aluno no que se refere à constituição de 



competências e utilizando-se a seguinte nomenclatura:

A (Apto): quando o aluno tiver obtido as competências; 

NA (Não Apto): quando o aluno não tiver obtido as competências.

A partir da avaliação efetuada pelo professor, serão realizadas avaliações 

coletivas  que  terão  o  caráter  de  avaliação  integral  do  processo  didático-

pedagógico em desenvolvimento na Unidade Curricular. As avaliações coletivas 

ocorrerão  em  Encontros de  Avaliação  (Conselhos  de  Classe)  envolvendo  os 

professores, coordenadores e os profissionais do Núcleo Pedagógico. 

Um conjunto de atitudes será considerado na avaliação do desempenho 

dos alunos:

•Agir com postura profissional;

•Envolver-se na solução de problemas;

•Trabalhar  em  equipe  (interagir  com  o  grupo,  contribuir  e  trocar 

experiências);

•Cumprir as tarefas solicitadas, respeitando os prazos;

•Ser assíduo nas atividades propostas;

•Ser pontual nas atividades propostas.

25 Metodologia:
A prática  pedagógica  deste  curso  orienta-se  pelo  Plano  de  Desenvolvimento 

Institucional  (PDI),  pelo  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI)  do  IFSC e  pela 

Organização Didática (OD) do Campus Continente.

O Campus Florianópolis-Continente do IFSC tem desenvolvido uma política 

de  formação  permanente  para  seus  educadores,  visando  a  qualificação  e 

envolvimento  desses  com  o  PPI.  Dessa  forma,  considera-se  de  fundamental 

importância a integração dos educadores por meio de reuniões periódicas. 

A elaboração do currículo por competências implica em ações pedagógicas 

que possibilitem ao aluno a construção de seu conhecimento. Nessa construção 

de novos saberes, a escola constitui-se em um espaço onde professores e alunos 

são sujeitos de uma relação crítica e criadora. Assim, a intervenção pedagógica 

favorece a aprendizagem a partir da diversidade, não a partir das características e 

dificuldades do aluno.



As estratégias de ensino adotadas incluem atividades em sala de aula com 

aulas  expositivo-dialogadas,  aulas  práticas,  estudos  dirigidos,  apresentações, 

seminários  e  desenvolvimento  de  projetos,  dentre  outros.  Além  das  visitas 

técnicas/culturais pedagógicas, levantamento de problemas e busca de soluções 

no contexto da área de trabalho. 

ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO

26  Instalação  e  ambientes  físicos  /  Equipamentos,  utensílios  e  materiais 
necessários para o pleno funcionamento do curso: 

ESPAÇOS DETALHAMENTO
Sala de aula A sala  de  aula  deve  conter:  carteiras  para  os  alunos, 

mesa e cadeira para professor, quadro-branco, pincel e 
apagador,  recursos  audiovisuais  de  qualidade, 
computador,  armário  com  dicionários,  livros,  revistas, 
materiais informativos (como folders e panfletos), mapas, 
quadros  ilustrativos  e  jogos,  nos  idiomas  espanhol  e 
inglês,  bem  como  outros  materiais  em  quantidade 
suficiente  para  uso  coletivo  da  turma,  como  tesouras, 
colas, pincéis coloridos. O ideal é que haja uma sala de 
aula exclusiva para a oferta de cada idioma.

Laboratório de línguas O  laboratório  de  línguas  deve  conter:  espaço  para  o 
professor  com  um  computador  e  um  microfone 
interligados  aos  computadores  e  aos  fones  utilizados 
pelos alunos, de forma a possibilitar a comunicação entre 
aluno/professor, bem como compartilhar vídeos e áudios 
pelo  computador;  mobiliário  que individualize o espaço 
de cada aluno, sendo que cada espaço deve contar com 
um computador,  um microfone e  um gravador  de  voz, 
possibilitando  ao  aluno  comunicar-se  com  o  professor 
pelo microfone e ter acesso aos vídeos, áudios e tarefas 
enviados pelo professor.

Laboratório de 
informática

Equipado com um computador conectado à internet para 
cada aluno.

Biblioteca Equipada com livros de literatura, dicionários, gramáticas 
e livros didáticos nos idiomas espanhol e inglês.

Parte 3 (autorização da oferta)
27 Itinerário formativo no contexto da oferta/campus: 



Obs.: Explicitar a articulação do curso no itinerário formativo relativo aos cursos oferecidos pelo 
Campus, em especial identificando o eixo tecnológico. 

28 Frequencia da oferta: 
Conforme demanda

29 Periodicidade das aulas: 
1-2 vezes na semana

30 Local das aulas: 
Campus Florianópolis-Continente.

31 Turno de funcionamento, turmas e número de vagas: 

Semestre letivo Turno  Turmas Vagas Total de Vagas

2013-2 Noturno 1 40 40 

32 Público-alvo na cidade/região: 
Este  curso  atenderá  o  Público  previsto  na  Lei  12  513/2011  e  demais  regulamentações 
estabelecidas pelo Ministério da Educação para o PRONATEC.

33 Pré-requisito de acesso ao curso: 
Ensino Fundamental II Incompleto

34 Forma de ingresso: 
O ingresso se dará de acordo com a legislação do PRONATEC. Os alunos serão selecionados 
pelos Demandantes do Programa.

35 Corpo docente que irá atuar no curso:
Os profissionais serão selecionados através de edital público. 

Unidade curricular Docente

Espanhol Graduação em Letras Espanhol ou Letras Português-
Espanol, com experiência mínima de 1 ano na docência 
em Ensino Técnico.


