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PROPOSTA DE CURSO NA MODALIDADE FIC - FORMAÇÃO INICIAL E CONTI-

NUADA

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano –

Campus Avançado Cristalina

CNPJ: 10.651.417.0009/25

ENDEREÇO:  Rua  Araguaia,  SN,  Loteamento  71,  Caixa  Postal  166,  Setor  Oeste,  CEP

73.850-000, Cristalina-GO.

TELEFONE: (61) 3612-8500

SITE DA INSTITUIÇÃO: www.ifgoiano.edu.br/cristalina

2- IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

NOME DO CURSO: Inglês I

COORDENAÇÃO: Giselle Anselmo de Souza Gonçalves

LOCAL DE REALIZAÇÃO/CAMPUS: Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Cris-

talina

DATA INICIAL: 07 de março de 2017

DATA PREVISÃO DE TÉRMINO: 30 de junho de 2017

3- CARACTERÍSTICA DO CURSO

NÍVEL/CATEGORIA: Formação Continuada

MODALIDADE DE ENSINO: Presencial

ESCOLARIDADE MÍNIMA: cursando o 9º ano do Ensino Fundamental

CARGA HORÁRIA: 45 horas (30 aulas de 90 minutos)

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas (duas turmas com 20 vagas em cada)

FREQUÊNCIA DA OFERTA DO CURSO: semestral

PERIODICIDADE DAS AULAS: semanais (duas aulas de 90 minutos por semana)

TURNO: vespertino/noturno (as aulas ocorrerão entre as 13:30 e as 19 h)
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4- JUSTIFICATIVA 

O presente curso de inglês, ao focar no desenvolvimento de várias habilidades, visa

oferecer à comunidade cristalinense uma oportunidade de apreender a língua inglesa em

seus diversas aspectos – buscando que as/os alunas/os possam utilizar essa língua-alvo de

forma crítica para ter maior acesso a oportunidades e informações multimodais presentes no

cotidiano do mundo globalizado em que vivemos. Como aponta Mattos (2014, p. 103), o

Ensino de Inglês como Língua Estrangeira no Brasil vem sofrendo grandes mudanças, princi-
palmente devido ao imperativo das novas tecnologias, aos processos de globalização e à in-
fluência de documentos oficiais recentes, como as Orientações Curriculares para o Ensino Mé-
dio – Conhecimentos de Línguas Estrangeiras (OCEM-LE) (BRASIL, 2006). A sociedade oci-
dental atual revela-se altamente letrada e tecnologizada (LANKSHEAR; KNOBEL, 2003), à
medida que a tecnologia torna-se quase que onipresente em nossas vidas. Os novos letramen-
tos abarcam uma noção de linguagem como prática social e a compreensão de que é necessário
proporcionar o desenvolvimento do senso crítico dos cidadãos/alunos, permitindo questionar,
analisar e contestar as relações de poder existentes, com vistas a provocar mudança social.

Portanto, com o advento das novas tecnologias, faz-se relevante selecionar e elaborar

materiais que estimulem as/os alunas/os a desenvolver o multiletramento, tornando-se capa-

zes de “transitar entre os textos multimodais, presentes em diversos tipos de mídias, cons-

truindo sentidos para eles e sendo capaz(es) de criar seus próprios textos” (QUIRINO DE

SOUSA, 2011, p. 35). Assim, essas/es alunas/os terão a oportunidade de desenvolver habili-

dades distintas, além da leitura, escrita, compreensão oral e/ou fala, e ainda alcançarem

maior autonomia no processo de aprendizagem de língua inglesa. 

Dessa forma, o presente projeto pretende proporcionar à comunidade local o acesso

gratuito a um curso de inglês que pode trazer diversos benefícios às/aos alunas/os, depen-

dendo de suas necessidades, interesses e desejos. Esses benefícios podem compreender des-

de uma melhor compreensão de páginas virtuais, filmes, séries, livros etc. em língua ingle-

sa, até uma futura promoção no trabalho e maiores oportunidades profissionais e de lazer

(como intercâmbios e viagens, por exemplo). A intenção é dar continuidade ao curso – for-

mando turmas de Inglês II, III e assim sucessivamente – de forma que as/os alunas/os que

continuem a frequentá-lo adquiram cada vez mais fluência na língua inglesa e possam al-

cançar, no decorrer dos próximos semestres, nível intermediário e avançado de comunica-

ção na língua-alvo.
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5- OBJETIVOS

 Possibilitar à comunidade cristalinense o acesso a um curso gratuito1 de língua in-

glesa;
 Favorecer a divulgação do IF Goiano – Campus Avançado Cristalina e das ativida-

des realizadas por essa instituição, além de estimular um maior acesso da comunida-

de da cidade às nossas instalações;
 Proporcionar aos aprendizes o desenvolvimento das quatro habilidades na língua in-

glesa: fala, compreensão oral, leitura e escrita;
 Estimular uma maior autonomia no processo de aprendizagem por parte desses estu-

dantes, através do uso das novas tecnologias e de estratégias de estudo; e maior cri-

ticidade como cidadãos a partir da apresentação e discussão de temas críticos duran-

te as aulas;
 Problematizar o papel da linguagem na reflexão e produção das relações sociais,

tendo em vista uma transformação social no sentido de confrontar e modificar as de-

sigualdades existentes na nossa sociedade, mesmo que em um nível micro (a partir

da sala de aula).

6- REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

O curso é destinado a pessoas que estejam cursando, ou já tenham finalizado, o 9º ano

do ensino fundamental. 

As inscrições serão realizadas, por ordem de chegada, no dia 03/03/2017 das 12:30 às

19h no Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Cristalina.

As vagas serão divididas da seguinte forma: 40% das vagas serão destinadas a discen-

tes e servidoras/es do Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Cristalina; 15% a dis-

centes do Colégio Estadual Olga Aguiar Mohn; 15% a professoras/es da rede pública da ci-

dade de Cristalina; e o restante a pessoas da comunidade em geral. As vagas remanescentes

– ou seja, que não forem preenchidas nos grupos citados anteriormente – serão ocupadas

respeitando-se a ordem de chegada das pessoas da lista de espera – formada a partir de can-

didatas/os que chegarem para efetuar a inscrição depois que as vagas do seu grupo já tive-

rem sido preenchidas. 

Todas/os as/os candidatos deverão apresentar o documento original e uma cópia do

1 A única despesa que a/o aluna/o terá será a aquisição dos livros didáticos adotados durante o semestre.
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CPF no ato da inscrição. Além disso, as/os estudantes do IF Goiano – Campus Avançado

Cristalina e do Colégio Estadual Olga Aguiar Mohn deverão apresentar uma declaração em

que conste o nome da instituição e o ano em que estão matriculadas/os no ano letivo de

2017 ou a carteirinha de estudante oficial da instituição. As/Os servidoras/es do IF Goiano –

Campus Avançado Cristalina deverão apresentar o contracheque ou declaração, como docu-

mento comprobatório de que trabalham nessa instituição. Enquanto as/os professoras/es da

rede pública deverão apresentar o contracheque ou declaração, como documento comproba-

tório da profissão e da instituição em que trabalham. 

7- PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

Os egressos do curso de Inglês I deverão ter desenvolvido um nível básico de compe-

tência comunicativa em língua inglesa ao final deste semestre de curso.

8- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM/CERTIFICAÇÃO 

Os alunos serão avaliados conforme frequência e participação nas aulas, bem como a

realização de atividades escritas e orais propostas. 

Para que recebam o certificado de conclusão no nível I do curso de inglês será exigida

uma frequência mínima de 75% nas aulas e média de 6,0 pontos (do total de 10,0) nas

atividades avaliativas. As atividades avaliativas consistirão em: duas avaliações escritas,

duas  avaliações  orais,  tarefas  extraclasse  semanais  (tarefas  de  casa)  e  participação  nas

atividades em sala de aula.

9- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR/CARGA HORÁRIA DO PROJETO

A organização curricular e a carga horária apresentadas a seguir referem-se a uma tur-

ma no decorrer de um semestre letivo; devendo ser multiplicada pela quantidade de turmas

(neste primeiro semestre de 2017, duas) existentes para que se contabilize o total da carga

horária da coordenadora, docente e monitoras/es participantes do projeto.

Quadro 1: Organização curricular

Módulo Conteúdo abordado Qte.
aulas

Carga
horária
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Introducti-
on

Introducing yourself and others. Greetings. Classroom lan-
guage.

2 3 h

Unit 1
Names and titles. Interesting Jobs. Alphabet and spelling.
Verb be. Singular subject pronouns. Possessive adjectives.

Yes/No questions using verb be. Video activities.
7 10,5 h

Unit 2 –
Part I

Nationalities. Numbers 0-20. Plural subject pronouns.
Questions words “what” and “where” with verb be – ask-
ing for phone numbers and email addresses. Asking for
and giving personal information. Review for the tests.

5 7,5 h

Tests First written and oral tests 2 3 h

Unit 2 –
Part II

Family members. Numbers 21-101. Question words “who”
and “how old” with verb be. Asking for and giving infor-

mation about family and friends. Video activities.
3 4,5 h

Unit 3

Everyday items. Clothes and colors. Demonstratives. Arti-
cles “a” and “an”. Plural of nouns. Possessive pronouns.
Question word “whose”. Possessive case. Talking about

clothes and possessions. Review for the tests. Video activi-
ties.

8 12 h

Tests Second written and oral tests 2 3 h

Last class
Feedback about the tests. Evaluation of the course. Stu-

dents’ self-evaluation. Farewell activity.
1 1,5 h

TOTAL 30 45 h

Quadro 2: Carga horária do projeto

Atividades Responsáveis pela realiza-

ção

Carga horária em horas

Divulgação Coordenadora e docente 10
Regência Docente 45
Manutenção Docente 30
Apoio Docente 15
Monitoria Discentes do IFGoiano 45
Atividades administrativas Coordenadora 45

Descrição das atividades:

 Divulgação: essa etapa se refere à divulgação do presente projeto junto aos estudantes

do Instituto Federal Goiano - Campus Avançado Cristalina; aos nonos anos de escolas
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públicas  (principalmente  no  Colégio  Estadual  Olga  Aguiar  Mohn);  às/aos

professoras/es da rede pública e à comunidade em geral da cidade de Cristalina.

 Regência: aulas teóricas ou práticas ministradas no decorrer da execução desse Proje-

to.

 Manutenção: estudo, planejamento, preparação de aulas teóricas ou práticas, correção

das produções escritas das/os alunas/os.

 Apoio: atendimento aos alunos conforme demanda para sanar dúvidas que por ventura

não surgiram durante os momentos de regência.

 Monitoria: auxílio ao docente da turma a partir da realização de atividades como cor-

reção de atividades semanais extraclasse, do livro de exercícios, das/os alunas/os do

referido curso; criação e administração de grupo virtual da turma; envio de mensa-

gens, avisos e atividades extras no grupo virtual; dentre outras. A monitoria será reali-

zada por alunas/os regulares do IFGoiano –  Campus Cristalina, com dedicação de 3

horas semanais cada (45 horas semestrais) a essas atividades.  

 Atividades administrativas:  atividades que envolvem a organização, gerenciamento

e manutenção do curso, as quais envolvem: divulgação do projeto, inscrição das/os

alunas/os nas turmas; organização dos documentos das/os alunas/os, dos cursos e do

projeto; contato com alunas/os faltosos; elaboração de avisos e boletins; dentre outras. 

10- PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Coordenadora: Giselle Anselmo de Souza Gonçalves, graduada em Engenharia Agronô-

mica pela Universidade Federal de Minhas Gerais (UFMG), mestra em Genética e Melho-

ramento de Plantas e doutora em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV); e

professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBBT) no Instituto Federal Goiano –

Campus Avançado Cristalina.

Docente: Luciana Rezende Fernandes, licenciada em Língua Inglesa e mestra em Letras e

Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG); e professora de Ensino Básico, Téc-

nico e Tecnológico (EBBT) no Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Cristalina.

Monitoras/es: duas/dois alunas/os voluntárias/os – selecionadas/os dentre as/os estudantes

regularmente matriculadas/os no Instituto Federal Goiano/Campus Avançado Cristalina; au-

xiliando o docente da turma em atividades relacionadas ao curso.
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11- METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas;

 Atividades de prática das quatro habilidades linguísticas;

 Atividades lúdicas (dinâmicas, músicas, vídeos etc.); 

 Atividades realizadas em ambiente virtual;

 Leituras e estudos individuais e coletivos;

 Apresentações orais etc.

12- MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO 

 Quadro negro; pincel atômico; papel; cartolina; fotocópias de atividades diversas;
 Livros didáticos e dicionários;
 Aparelho de som;
 Data show;
 Computadores e demais recursos do/s laboratório/s de informática dentre outros.

13- REFERÊNCIAS 

LANKSHEAR, C.; SNYDER, I.; GREEN, B. Teachers and technoliteracy: managing liter-

acy, technology and learning in schools. St. Leonards: Allen & Unwin, 2000.

MATTOS, Andréa Machado de Almeida. Novos Letramentos: perspectivas atuais para o en-

sino de inglês como língua estrangeira. Londrina: SIGNUM Estudos Linguísticos. n. 17/1,

p. 102-129, jun. 2014.

QUIRINO DE SOUSA, Renata Maria Rodrigues.  Multiletramentos críticos: o ensino sob

novas perspectivas. São Paulo, USP, 2011. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo.

São Paulo, 2011.
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ANEXO 1 - PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

Módulo 1: Inglês I

Unidade Curricular: Nível básico I de língua inglesa

Carga horária total: 45 h

Ementa

Ensino de língua inglesa por meio da prática das quatro habilidades – fala, compreensão
oral, leitura e escrita – em situações de interação, dentro e fora da sala de aula, mediadas
por diferentes mídias (impressa e digital) e gêneros textuais. 

Bibliografia básica

OXENDEN, C.; et al. New English File Elementary. Student´s book; Workbook; Teacher´s
Edition. Oxford University Press, 2008.

RICHARDS,  J.  C.;  BOHLKE,  D.  Four  Corners. Book  1.  Cambridge:  Cambridge
University Press, 2012. 

RICHARDS,  J.  C.  Interchange  Intro.   Student´s  book;  Workbook;  Teacher´s  Edition.
Cambridge University Press, 2013.

Bibliografia complementar

GARDNER, Ian. Skyhigh 1. Student´s book I; Workbook I; Teacher´s Edition I. Macmillan
Press, 2007. 

MURPHY, Raymond .  Essential Grammar in Use - Gramática Básica da Língua Inglesa.
Martins Editora, 2009.

RICHARDS, Jack C. Interchange I -  Cambridge University Press, 2009.
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Memorando nº 01/2017/Campus_Avançado_Cristalina/IF Goiano

Cristalina, 08 de fevereiro de 2017.

À Senhora

Chefe do Núcleo de Extensão do Campus Avançado Cristalina

Instituto Federal Goiano

Assunto: Apresentação do projeto FIC em “Inglês” para submissão ao comitê de exten-

são.

Senhora Chefe,

1. Encaminho anexo o projeto intitulado Projeto Pedagógico do Curso de Forma-

ção Inicial e Continuada em Inglês para ser submetido à avaliação do comitê de extensão.

2. Para quaisquer dúvidas, coloco-me à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Giselle Anselmo de Souza Gonçalves 

Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
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