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EDITALEDITAL  

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

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

(IFSULDEMINAS), pela presente Chamada Pública, torna público que, no período de 29 de março a 18 de29 de março a 18 de

abrilabril, estarão abertas as inscrições, via internet, para cadastro nos cursos de Formação Inicial e Con nuada InglêsInglês

– Módulo 1, Módulo 2 ou Módulo 3– Módulo 1, Módulo 2 ou Módulo 3 e Espanhol - Módulo IIEspanhol - Módulo II  a serem ofertados por esta Ins tuição de Ensino por

meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e Coordenadoria Geral de Relações Internacionais (CGRI) do

IFSULDEMINAS, nos termos da Resolução IFSULDEMINAS nº 69 de 2020. O procedimento para a realização do

cadastro e desenvolvimento dos cursos seguirá as seguintes disposições: 

1. Os cursos de Inglês e Espanhol, serão totalmente gratuitos, ofertados na Modalidade Educação a Distância e

compostos de 250 horas de atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em cada módulo.

1.1. Antes de  realizar a inscrição, o candidato deve ter ciência de que o curso  foi desenvolvido para o uso por

meio de computador/notebook/laptop.

1.2 Ao u lizar disposi vos móveis, por exemplo celular, para realizar o curso, o IFSULDEMINAS não garan rá a

total funcionalidade das lições do curso.

1.3 Para realizar a inscrição nestes cursos, o(a) interessado(a) não deve estar matriculo em nenhum outro curso de

Formação Inicial e Continuada do IFSULDEMINAS.

2. O IFSULDEMINAS ofertará 3.400 (três mil e quatrocentas) vagas assim distribuídas:

CursoCurso Número de vagasNúmero de vagas

Inglês - Módulo I 2.000 vagas

Inglês - Módulo II 200 vagas

Inglês - Módulo III 200 vagas

Espanhol - Módulo II 1000 vagas

TotalTotal 3.400 vagas

2.1 Podem se inscrever no Curso de Inglês Módulo 1Curso de Inglês Módulo 1 aqueles interessados que nunca participaram do curso ou não
concluíram na primeira oferta.

2.1.1 As competências desenvolvidas no Curso de Inglês 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.



2.2 Podem se inscrever no Curso de Inglês Módulo 2Curso de Inglês Módulo 2 os que concluíram o Módulo 1 do Programa Idiomas sem
Fronteiras ou que tenham concluído um curso de inglês de no mínimo 40 horas de nível básico;

2.2.1 No momento da inscrição, o candidato deverá anexar o documento mínimo exigido no item 2.2.

2.2.2 As competências desenvolvidas no Curso de Inglês 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.

2.3 Podem se inscrever no Curso de Inglês Módulo 3Curso de Inglês Módulo 3 aqueles que concluíram o Módulo 2 do Programa Idiomas
sem Fronteiras ou que tenham concluído um curso de inglês de no mínimo 80 horas de nível intermediário;

2.3.1 No momento da inscrição, o candidato deverá anexar o documento mínimo exigido no item 2.3.

2.3.2 As competências desenvolvidas no Curso de Inglês 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.

2.4 Podem se inscrever no Curso de Espanhol Módulo 2Curso de Espanhol Módulo 2 os que concluíram o Módulo 1 do Programa Idiomas sem
Fronteiras ou que tenham concluído um curso de espanhol de no mínimo 40 horas de nível básico;

2.4.1 No momento da inscrição, o candidato deverá anexar o documento mínimo exigido no item 2.4.

2.4.2 As competências desenvolvidas no Curso de Espanhol 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 frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (como, por exemplo, informações pessoais
e familiares simples, compras, meio circundante). Comunicar-se em tarefas simples e direta sobre assuntos que
lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda,
referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.

3. A inscrição será efetuada via internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/rxRWcBYtiXb8qAi26https://forms.gle/rxRWcBYtiXb8qAi26, das 08h00das 08h00
do dia 29 de março até as 23h59 do dia 18 de abril de 2021.do dia 29 de março até as 23h59 do dia 18 de abril de 2021. 

4. Requisitos para inscrição:

a) Possuir um e-mail válido;

b) Estar logado numa conta Google;

c) Estar portando número do RG e CPF;

d) Possuir escolaridade mínima (ensino fundamental incompleto) e idade igual ou superior a 16 anos no ato da
inscrição;

f) Deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”.

4.1 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.

4.2 Não serão deferidas as inscrições para os módulo II e III (inglês e espanhol) que não comprovarem o nível
mínimo exigido para o módulo inscrito. 

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

4.4 Serão indeferidas as inscrições cujos alunos tenham evadido/desis do de qualquer curso FIC do

IFSULDEMINAS em um período inferior de 1 ano.

4.5 Serão indeferidas as inscrições que constarem informações incorretas ou inverídicas.

5. O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.

5.1. Até o término do período de inscrições o candidato poderá editar sua inscrição, caso tenha inserido alguma

informação incorreta. O candidato deverá acessar o comprovante de inscrição recebido em seu e-mail e clicar na
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