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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DISCENTE

MINI - CURSO DE INGLÊS BÁSICO: UMA INTRODUÇÃO – SEMESTRE 2022.1

1. DOS OBJETIVOS

Este curso visa desenvolver habilidades de fala e audição no dia a dia, como também leitura e
escrita da gramática de uma língua estrangeira, visando ainda ampliar o conhecimento na área de
língua inglesa. 

2. DO CALENDÁRIO

I. Período de inscrição: 23 e 24 de Maio de 2022 (só serão válidas, inscrições realizadas de 23/05/22 até 15h
de 24/05/22).

II. Divulgação dos candidatos aprovados: 25/05/2022

III. Data de início: 31/05/2022

IV. Previsão de término: 07/07/2022

V. Carga horária: 30h

VI. Horário das aulas: terça-feira e quarta-feira (10 encontros) - 9:30h às 11:00h.

3. DOS REQUISITOS

O  candidato  ao  processo  seletivo  para  o  MINI-CURSO  DE  INGLÊS  BÁSICO:  UMA
INTRODUÇÃO, deve atender aos seguintes requisitos:

I. Ser estudante, egresso ou servidor do IFPE Campus Abreu e Lima;

II. Ter o ensino médio completo;

III.  Dispor  de carga horária para participar  das atividades  previstas,  conforme cronograma do
curso.



Tabela 1 – Cronograma do Curso

Data(s) ou
Meses)

h/a Conteúdo Programático Prática/Teórica

31/05/2022 3 Verb be (+), subject pronouns, vocabulary: days of the
week, numbers 0-20, greetings; speaking, pronunciation
(vowel sounds, word stress), reading

P/T

02/06 3 Verb be (?)  and (-),  Vocabulary:  the world,  numbers
21-100, speaking, Pronunciation

P/T

07/06 3 Possessive adjectives, vocabulary: classroom language,
pronunciation: the alphabet,  speaking

P/T

09/06 3 Practical English: Arriving in London (Episode 1) P/T
14/06 3 Article:  a/an,  plurals;  demonstrative  pronouns,

Vocabulary: things; Pronunciation: final –s and –es, th;
Speaking

P/T

21/06 3 Adjectives, Vocabulary: colours, adjectives; modifiers:
quite, very, really; Pronunciation: long and short vowel
sounds;  Speaking

P/T

28/06 3 Imperatives, let’s; Vocabulary: feelings; Pronunciation:
understanding connected speech; Speaking

P/T

30/06 3 Present simple (+) and (-); Vocabulary: verb phrases;
Pronunciation: third person –s; Speaking

P/T

05/07 3 Present  simple  (?),  word  order  in  questions;
Vocabulary:  Jobs;  question  words;  Pronunciation:
sentence stress; Speaking 

P/T

07/07 3 English Test P/T
TOTAL: 30h

IV. Preencher formulário de inscrição e apresentar a documentação obrigatória exigida neste.

4. DAS VAGAS

Serão selecionados 25 (vinte e cinto) alunos.

5. DAS INSCRIÇÕES

I. As inscrições devem ser realizadas através do preenchimento do formulário eletrônico.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3XzKKn2MSjOlTeA-IjE13_xSAkByHJwc4zIsg2S-
cg6nGFg/viewform

(só serão válidas, inscrições realizadas de 23/05/22 até 15h de 24/05/22).

6. DA SELEÇÃO

A seleção dos alunos participantes do curso de capacitação consistirá da análise do formulário de
inscrição enviado pelo candidato.

Os candidatos  inscritos,  serão classificados  em ordem crescente  de inscrição,  obedecendo  o
número de vagas já definidas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3XzKKn2MSjOlTeA-IjE13_xSAkByHJwc4zIsg2S-cg6nGFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3XzKKn2MSjOlTeA-IjE13_xSAkByHJwc4zIsg2S-cg6nGFg/viewform


Ao enviar o formulário de inscrição a plataforma google registra automaticamente a data e horário
de submissão. Uma cópia do formulário submetido será enviada para o e-mail que foi registrado
na inscrição.

Os candidatos  que ficarem classificados fora  do número de vagas farão parte da reserva de
vagas.  A  reserva  de  vagas  será  utilizada  em  caso  de  faltas  não  justificadas  pelo  aluno
inscrito/selecionado nos 2 primeiros dias de aulas.

NOTA: em casos de empate, será selecionado o candidato que estiver no período mais avançado do seu
curso.

10. DO CERTIFICADO

Ao participante do curso, ao término de sua participação, será conferido certificado emitido pela

Direção de Ensino, desde que cumpridas as exigências do Curso.

11. O CURSO

Objetivo Geral: 

Desenvolver habilidades de escuta/fala, como também leitura/escrita na língua inglesa.

Objetivos Específicos:

- Ler textos e diálogos em inglês.

- Expressar-se oralmente na língua inglesa.

- Estudar o verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa.

- Escrever os adjetivos possessivos e os pronomes demonstrativos de forma correta.

- Empregar de maneira clara o artigo indefinido (a/an) como também palavras no plural.

- Identificar adjetivos em textos e oralmente.

- Estudar o modo imperativo e a forma Let’s.

- Estudar o presente simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa.

- Ordenar frases.

Ementa:

Estudo dinâmico das habilidades de listening, speaking, reading e writing na língua inglesa.

Metodologia:

- Leitura de textos, diálogos e frases para correção de pronúncia.

- Leitura silenciosa; compreensão de textos.

- Aulas de gramática e vocabulário

- Exercícios orais e escritos.



12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, Coordenação de Ensino e Docente

Proponente do Curso do Campus Abreu e Lima.

Abreu e Lima, 18 de maio de 2022.

Andréa Martins de Lima Antão

Direção de Ensino
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