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24 de março de 2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES COMO CURSISTA NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES COMO CURSISTA NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINASO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS (IFSULDEMINAS), GERAIS (IFSULDEMINAS), pela presente Chamada Pública, torna público que, no período de 23 de março a 24 de
maio, os alunos e servidores do IFSULDEMINAS, alunos de Ensino Médio e servidores Rede Pública Estadual de
Ensino do Estado de Minas Gerais das Superintendências Regionais de Ensino de Campo Belo, Caxambu, Itajubá,
Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebas ão do Paraíso , Varginha, Divinópolis, Janaúba e Januária,
Polícia Militar do 17º Destacamento de Minas Gerais, Prefeitura do Município de Pouso Alegre, 6º COB do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais, Gerência Execu va do INSS em Poços de Caldas, 14º Grupo de Ar lharia de
Campanha – Grupo Fernão Dias de Pouso Alegre, Faculdade de Direito do Sul de Minas, Ins tuto Nacional de
Telecomunicações – INATEL e Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG – Unidade Passos , poderão realizar
inscrições, via internet, para cadastro nos cursos de Formação Inicial e Con nuada Inglês Básico – Módulo 1,
Módulo 2 ou Módulo 3, a serem ofertados por esta Ins tuição de Ensino de acordo com Termo de Cooperação
firmado entre o IFSULDEMINAS e as ins tuições acima mencionadas. O procedimento para a realização do
cadastro e desenvolvimento dos cursos seguirá as seguintes disposições: 

1.1. Os cursos Inglês Sem Fronteiras, nos três módulos, serão totalmente gratuitos, ofertados na Modalidade
Educação a Distância e compostos de 250 horas de a vidades em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em
cada módulo.

2.2. O IFSULDEMINAS ofertará 9.850 (nove mil, oitocentas e cinquenta) vagas assim distribuídas:

InstituiçãoInstituição Vagas módulo 1Vagas módulo 1 Vagas módulo 2Vagas módulo 2 Vagas módulo 3Vagas módulo 3

Alunos e Servidores doAlunos e Servidores do
IFSULDEMINASIFSULDEMINAS

2.000 vagas2.000 vagas 500 vagas500 vagas 300 vagas300 vagas

Rede Pública Estadual de EnsinoRede Pública Estadual de Ensino
de Minas Geraisde Minas Gerais

3.000 vagas3.000 vagas 500 vagas500 vagas 300 vagas300 vagas

17º Destacamento da Polícia17º Destacamento da Polícia
Militar de Minas GeraisMilitar de Minas Gerais

400 vagas400 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

14º GAC de Pouso Alegre14º GAC de Pouso Alegre 400 vagas400 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

Prefeitura de Pouso AlegrePrefeitura de Pouso Alegre 400 vagas400 vagas 40 vagas40 vagas 20 vagas20 vagas

6º COB do Corpo de Bombeiros de6º COB do Corpo de Bombeiros de



Minas GeraisMinas Gerais 300 vagas300 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

Faculdade de Direito do Sul deFaculdade de Direito do Sul de
MinasMinas

300 vagas300 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
Telecomunicações - INATELTelecomunicações - INATEL

300 vagas300 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

Universidade do Estado de MinasUniversidade do Estado de Minas
Gerais – Unidade PassosGerais – Unidade Passos

400 vagas400 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

Gerência Executiva do INSS deGerência Executiva do INSS de
Poços de Caldas Poços de Caldas 

200 vagas200 vagas 50 vagas50 vagas 20 vagas20 vagas

TotalTotal 7.700 vagas7.700 vagas 1.390 vagas1.390 vagas 760 vagas760 vagas

2.12.1 Podem se inscrever no Módulo 1 aqueles interessados e que nunca par ciparam do curso ou não concluíram
na primeira oferta.

2.1.12.1.1 As competências desenvolvidas no módulo 1 equivalem as habilidades propostas ao nível A1 dentro do
quadro comum europeu. Espera que o estudante possa compreender e u lizar expressões familiares e co dianas
por meio de enunciados simples, observando necessidades concretas de comunicação. Para tanto, temas como:
apresentar a si e aos outros e responder a perguntas de cunho pessoal (onde vive, por exemplo) norteiam o
desenvolvimento dos conteúdos abordados.

2.22.2 Podem se inscrever no Módulo 2 os que concluíram o Módulo 1 nas primeiras ofertas ou que tenha um nível
básico de inglês; 

2.2.12.2.1 As competências desenvolvidas no módulo 2 equivalem as habilidades propostas ao nível A2 dentro do
Quadro comum europeu. Tem-se como obje vo desenvolver a compreensão de frases isoladas e expressões
relacionadas a necessidades imediatas e co dianas. Busca habilitar o estudante a compreender e u lizar
expressões familiares e co dianas por meio de enunciados simples, observando necessidades concretas de
comunicação. Para tanto, temas como: solicitar serviços em um hotel, narrar um evento, falar e perguntar sobre
experiências pessoais bem como sobre ações e eventos recém ocorridos, entre outros, são abordados neste
módulo

2.32.3 Podem se inscrever no Módulo 3 aqueles que concluíram o Módulo 2 nas ofertas realizadas anteriormente.

2.3.12.3.1 As competências desenvolvidas no módulo 3 equivalem as habilidade propostas ao nível B1 dentro do
quadro comum europeu. Espera-se que o estudante trabalhe as estruturas mais complexas da língua inglesa, uso
de condicionais, situações hipotéticas, futuras, em um nível mais avançado.

3.3. A inscrição será efetuada via internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/qxuSoLZ3NbPZ5kGu7, das
13h00 do dia 23 de março até as 23h59 do dia 24 de maio de 2020.

4.4. Não serão aceitas as inscrições de candidatos que não informem ou informem incorretamente o número de
CPF, o endereço de e-mail e telefone de contato.

4.14.1 É válido somente uma conta de e-mail para cada candidato. Duplicidade de e-mail não validará a sua inscrição.

5.5. Serão indeferidas as inscrições que constarem informações incorretas ou inverídicas ou que não façam parte
das instituições parceiras.

6.6. O IFSULDEMINAS fará a distribuição de turmas e divulgará no endereço eletrônico h p://ifsuldeminas.edu.br/,
a partir do dia 27 de maio de 2020, a lista de inscritos aptos a realizar o curso e suas respectivas turmas.

7.7. Caso haja número maior de inscritos que de vagas ofertadas ou caso haja indisponibilidade de vagas para a
localidade do aluno, o IFSULDEMINAS realizará sorteio público em local, dia e horário a serem oportunamente
divulgados. 

8.8. Tanto as inscrições e a execução dos cursos Inglês Sem Fronteiras, Módulos I, II e III são TOTALMENTE gratuitas.

https://forms.gle/qxuSoLZ3NbPZ5kGu7


9.9. O início do curso está programado para 2 de junho de 2020 e o seu término em  outubro de 2020, havendo
prorrogação, caso haja necessidade.

10.10. Todas as divulgações e informações sobre esse processo serão divulgadas no endereço eletrônico
http://ifsuldeminas.edu.br/.

11.11. O curso funcionará no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Caso o candidato seja validado e matriculado
no curso ele poderá acessar o curso no link a seguir: idiomas.ava.ifsuldeminas.edu.br

12.12. Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, alterações de
prazos, comunicados oficiais que vierem a ser publicados pelo IFSULDEMINAS.

13.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Coordenadoria-Geral de Relações
Internacionaisl do IFSULDEMINAS.

14.14. As dúvidas referentes a este edital e no sistema de inscrição poderão ser sanadas pelo e-mail:
suporte.isf@ifsuldeminas.edu.br
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