MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Campus Teresina Central
Diretoria de Extensão
EDITAL DIREX Nº 009/2019 – CURSO DE INGLÊS BÁSICO – NÍVEL 1
PARA ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DO IFPI
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus
Teresina Central, através da Diretoria de Extensão/Coordenação de Extensão
Comunitária e do Núcleo de Ensino de Línguas Estrangeiras-NELE, e no uso de suas
atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições destinadas a
estudantes interessados no CURSO DE INGLÊS BÁSICO – NÍVEL 1 - para alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação do Ensino Superior
do IFPI, no período de 17 a 19 de Setembro de 2019, observadas as
disposições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Curso de Inglês Básico – Nível 1 destina-se a estudantes que estão
regularmente matriculados nos cursos de graduação do Ensino Superior (tecnologia,
licenciatura e bacharelado) do IFPI no 2ºsemestre letivo de 2019.
1.1.1. A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento ou discordância.
1.2. A realização do Curso de Inglês Básico – Nível 1 é de responsabilidade do
Núcleo de Ensino de Línguas Estrangeiras – NELE e da Coordenação de Extensão
Comunitária/Diretoria de Extensão.
2. DAS VAGAS,TURMAS,TURNOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2.1. O CURSO DE INGLÊS BÁSICO – NÍVEL 1 - para alunos regularmente
matriculados nos cursos de graduação do Ensino Superior do IFPI oferecerá,
para o 2º semestre letivo de 2019, 20 (vinte) vagas distribuídas em 01 (uma)
turma que funcionará no Prédio B, sala B4-13 (NELE), às Terças e Quintas,
das 13h às 15h.
3. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividade

Data

Publicação do Edital
Inscrições pela Internet
Divulgação do Edital
Divulgação do Resultado
Matrícula dos selecionados
Início das aulas
Término das aulas

16 set 2019
17 a 19 set 2019
17 a 19 set 2019
20 set 2019
23 e 24 set 2019
24 set 2019
16 Jan 2020

3.1. O cronograma, caso seja necessário, poderá ser alterado.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do
Edital e certificar-se
de que preenche todos os requisitos nele expresso. O Edital estará
disponível no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos.
4.2. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) do candidato, sendo permitida somente uma inscrição por CPF.
4.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, no endereço
eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos , no período de 17 a 19 de Setembro de
2019, mediante o preenchimento do Formulário.
4.4. Não haverá cobrança de inscrição e nem de mensalidade.
4.5. Além do número de vagas oferecidas, serão feitas até 5 (cinco) inscrições
como cadastros reserva para a turma.
4.6. Somente serão considerados documentos oficiais de identificação para o
preenchimento do
Formulário de Inscrição: carteiras expedidas pelo Ministério da Defesa, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares, carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos,
etc.), passaporte brasileiro (ainda válido), certificado de reservista, carteiras
funcionais expedidas por órgão público, que, por lei federal, valem como documento
de identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o
modelo novo, com foto e obedecendo ao período de validade).
4.7. As informações prestadas no ato da inscrição serão de responsabilidade
exclusiva do candidato.
5. DA SELEÇÃO
5.1. Os preenchimentos de vagas serão feitos de acordo com as inscrições até o
número de vagas oferecidas por turno e por local.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. As vagas oferecidas serão preenchidas pelos candidatos inscritos até que seja
atingido o número total de vagas, conforme item 2 deste Edital.
6.2. A publicação dos alunos selecionados será feita em ordem de inscrição,
conforme item 6.1.
6.3. Os demais alunos ficarão no cadastro de reserva, podendo ou não ser
chamados conforme a
disponibilidade de vagas, num prazo máximo de até 3 semanas após o início do
curso.
7.DA MATRÍCULA E DAS RECLASSIFICAÇÕES
7.1. A matrícula dos candidatos selecionados acontecerá na Sala da Diretoria de
Extensão no dia 23 de setembro de 2019,durante o horário de 08h às11h30min
e14h às17h30min, conforme item 2.1, Prédio “A”, 1º andar. No dia 24 de
setembro de 2019, a matrícula ocorrerá na sala do NELE, local das aulas, no
horário das 08h às 11h30min, conforme item 2.1. O não comparecimento nas
datas especificadas implicará na eliminação do candidato.
7.2. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) 01 foto 3x4, recente;
b) Original e cópia da Carteira de Identidade e CPF;
c) Ficha de identificação (disponibilizada no ato de matrícula);
d) Original e cópia do comprovante de endereço;

e) Original e cópia do comprovante de matrícula no curso de graduação de Ensino
Superior do IFPI;
f) Termo de Empréstimo e Responsabilidade pelo Material e Curso (disponibilizado
no ato da matrícula).
7.3. Somente o candidato inscrito no site poderá realizar a matrícula,
visto que ela ocorrerá
presencialmente.
7.4. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do curso, o candidato que
não comparecer no ato da matrícula.
7.5. O candidato selecionado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no
período estipulado no item 7.1, perderá o direito à vaga e será substituído pelo
primeiro candidato da lista de classificados e assim sucessivamente, obedecendo ao
constante no item 6.3.
7.6. Ocorrendo desistência do discente, no período de 05 (cinco) dias a partir do
início das aulas, a Coordenação de Extensão Comunitária fará a 2ª chamada dos
candidatos obedecendo à ordem de
classificação.
7.7. Os candidatos selecionados, chamados para o preenchimento das vagas dos
desistentes, efetivarão suas matrículas no primeiro dia de aula subsequente à
chamada e deverão apresentar os documentos do item 7.2.
8. DAS AULAS
8.1. As aulas iniciarão no dia 24 de setembro de 2019, terça-feira e funcionarão
conforme indicado no item 2.
8.2. O conteúdo programático do Curso de Inglês Básico encontra-se em anexo.
8.3. O período do curso dar-se-á de 24 de setembro de 2019 a 16 de Janeiro
de 2020 em conformidade com o calendário do 2º semestre letivo de 2019 do IFPICampus Teresina Central, já em andamento.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O certificado será concedido ao discente que atingir média 7,0 (sete), no
mínimo, participar das atividades previstas no curso e que tenham frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do curso.
9.2. Informações e dúvidas referentes às condições estabelecidas neste Edital
poderão ser obtidas
através do e-mail: direx.catce@ifpi.edu.br ou pelos telefones:(86)3131-9308 ou
3131-9404.
9.3. Casos não previstos neste Edital serão analisados pelo NELE, juntamente, com
a Diretoria de
Extensão.

Teresina (PI), 12 de Setembro de 2019.

(assinatura no original)
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ANEXO
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO CURSO:
O curso tem carga horária total de 76 horas. Deverá ter no mínimo 60 horas em
sala de aula. As 16 horas restantes poderão ser desenvolvidas tanto em sala de
aula(em horários regulares ou extras) como com atividades extra classe para
complementar a carga horária do curso conforme orientação dos professores de
cada turma.
Será utilizado como material básico o livro “American English File STARTER A”,
da editora Oxford. A referência para este livro encontra-se na Bibliografia do projeto
pedagógico do curso, visto que este título não consta do acervo da Biblioteca do
IFPI.
A ideia básica deste curso é trabalhar as 4 habilidades linguísticas: falar, ouvir, ler e
Escrever (speaking, listening, reading and writing) de tal forma que ao final do curso
o aluno tenha atingido o nível A1, isto é, o nível iniciante conforme a classificação
do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas: Aprendizagem, Ensino,
Avaliação (QCER) (em língua inglesa: Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)). Espera-se que um aluno
que conclua o nível A1 do CEFR seja capaz de entender e utilizar expressões
familiares do dia a dia, bem como frases básicas direcionadas a satisfazer
necessidades concretas; apresentar-se e responder perguntas sobre detalhes de
sua vida pessoal como, por exemplo: onde vive, pessoas que conhece ou coisas que
possui; e interagir de maneira simples com nativos desde que estes falem
pausadamente, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar.
Para tanto, serão utilizadas as unidades do livro proposto. A turma terá o limite
máximo de 20 alunos. A proposta do trabalho visa integrar conversação, gramática,
vocabulário, pronúncia, atividades de áudio e vídeo, leitura e a construção de
pequenos textos, levando os alunos a trabalharem a 4 habilidades linguísticas de
forma a atingirem esses objetivos.
RECURSOS DIDÁTICOS:
• Livro “American English File STARTER A”, da editora Oxford (O material será
fornecido pelo IFPI por empréstimo ao aluno) que assinará um termo de
responsabilidade. A não devolução do material no prazo devido ou em caso de
abandono do curso, impossibilitará o aluno de se matricular até que esteja com a
situação regularizada, da mesma forma que acontece com os livros da Biblioteca.
Não é permitido o uso de fotocópias do material conforme a legislação vigente em
nosso país.
• Quadro branco;
• DVD
• Laptop;
• Data show;
• Dicionários inglês-português/português-inglês
• INTERNET (conexão em sala de aula);
• Q-Acadêmico (como repositório de materiais)
• Web sites variados
AVALIAÇÃO
Os instrumentos básicos adotados para avaliar o progresso do aluno são:
• Testes escritos e orais (A média para aprovação é 7,0)
• Frequência mínima de 75% em todas as atividades previstas, trabalhos individuais
ou em grupos;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O livro contém 6 unidades, chamadas de Files (arquivos)e tem o seu conteúdo
descrito abaixo:
File 1.Hello! ( Verb be: I and You; numbers 0-10; days of the week; word stress);
Where are you
from? (Verb be: he, she, it; countries; sentence stress)
File 2. We’re Canadian (Verb be: we, you, they; nationalities; word stress); What’s
his number?
(Wh-and How questions with be; numbers 11-100; personal information; saying
phone numbers;
sentence stress)
File3. What’sin your bag (a/an; singular and plural nouns; small things; plural
endings); Is that
a hat? (this, that, these, those; more small things; consonant and vowel sounds)
File4. Family and friends(possessive adjectives; possessives; people and family;
vowel sounds);
That’s a cool car! (adjectives; colors and common adjectives; vowel sounds)
File 5. A bad hair day (Simple Present: Iand you; common verbs 1; consonant
sounds; linking);
What do you have for breakfast? ( Simple Present: we, you, they; Wh-questions;
food and drink;
consonant sounds)
File 6. He speaks English at work (Simple Present: he, she, it; Jobs and places of
work; third
person–s; word and sentence stress); Do you like mornings? (adverbs of frequency;
a typical day;
sentence stress)

