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Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada em Espanhol 

Intermediário 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus  

Várzea Grande 

Diretora Geral: Sandra Maria de Lima 

e-mail: sandra.lima@vgd.ifmt.edu.br Telefone: (65) 3691-8002 

Coordenador do Curso: Ana Patrícia Sousa Silva 

e-mail: ana.silva@vgd.ifmt.edu.br Telefone: (65) 3691-8000 

Programa: FIC – Formação Inicial e Continuada 

 

1. Identificação do curso 

Nome do Curso: Curso de Formação Inicial e Continuada em Espanhol 

Intermediário 

Modalidade: Presencial 

Formação Profissional: Certificado de Espanhol Intermediário 

Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 

Carga Horária: 80 Horas 

Programa: FIC – Formação Inicial e Continuada 

Data de Início:  2018/1 Data de Término: Duração: 4 meses 

Horário de funcionamento presencial: Terça - Feira (18:30 às 21:30)  

Horário de funcionamento a distância: Segunda à sábado (2 horas por semana) 

Carga Horária Diária: 5 

horas 

Carga Horária semanal: 

5 horas 

Total da carga horária: 

80 Horas 

Município de realização do Curso: Várzea Grande 

Total de vagas: 25 Turno: Noturno Nº de Turma: 1 (uma) 

 

2. Caracterização do curso 

O Curso FIC na modalidade Formação Inicial e Continuada de Espanhol Intermediário 
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tem como objetivo capacitar o discente a desenvolver as competências linguísticas 

intermediário (fonético-fonológicas, morfossintáticas, lexicais, semânticas, textual-

discursivas) e interculturais para interação em situações cotidianas. Apresentar-se e 

apresentar a outros. Fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais e de situações 

do cotidiano. 

3. Justificativa 

 Em seu aspecto global, a formação inicial e continuada é concebida como uma 

oferta educativa – específica da educação profissional e tecnológica – que favorece a 

qualificação, a requalificação e o desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais 

variados níveis de escolaridade e de formação. 

Centra-se em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para 

atender a demandas socioeducacionais de formação e de qualificação profissional. Nesse 

sentido, consolida-se em iniciativas que visam formar, qualificar, requalificar e 

possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em 

atividade produtiva ou não. Contemple-se, ainda, no rol dessas iniciativas, trazer de volta, 

ao ambiente formativo, pessoas que foram excluídas dos processos educativos formais e 

que necessitam dessa ação educativa para dar continuidade aos estudos.  

Ancorada no conceito de politecnia e na perspectiva crítico-emancipatória, a 

formação inicial e continuada, ao se estabelecer no entrecruzamento dos eixos sociedade, 

cultura, trabalho, educação e cidadania, compromete-se com a elevação da escolaridade, 

sintonizando formação humana e formação profissional, com vistas à aquisição de 

conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos e ético-políticos, propícios ao 

desenvolvimento integral do sujeito.  

A partir da década de noventa, com a publicação da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), a educação profissional passou por diversas 

mudanças nos seus direcionamentos filosóficos e pedagógicos, passa a ter um espaço 

delimitado na própria lei, configurando-se em uma modalidade da educação nacional. 

Mais recentemente, em 2008, as instituições federais de educação profissional, foram 
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reestruturadas para se configurarem em uma rede nacional de instituições públicas de 

EPT, denominando-se de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Portanto, tem sido pauta da agenda de governo como uma política pública dentro de um 

amplo projeto de expansão e interiorização dessas instituições educativas. 

No IFMT – campus Várzea Grande, a oferta do Curso de Formação Inicial e 

Continuada em Espanhol Intermediário, do eixo tecnológico Desenvolvimento 

Educacional e Social, na modalidade presencial, aparece como uma opção para a 

formação de alunos de escolas públicas do entorno do bairro onde está localizado o 

campus, o que corrobora o estreitamento dos laços entre o IFMT e a comunidade local. 

A formação de pessoas com habilidades linguísticas mais apuradas faz-se necessário 

tendo em vista o processo globalizante em que vivemos. Notadamente, a crescente 

demanda do mercado de trabalho por um profissional que tenha domínio em outra língua, 

especificamente a língua Espanhola, uma vez que é falada por 500 milhões de pessoas. 

Assim, o IFMT – Campus Várzea Grande propõe-se a oferecer este curso por 

entender que a ação contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados à 

sociedade, formando profissionais, através de um processo de apropriação e de produção 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com a formação humana 

integral e com o desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos processos de 

democratização e justiça social. 

Dessa forma, o Curso de Formação Inicial e Continuada em Espanhol 

Intermediário será ofertado semestralmente com seleção dos alunos no início de cada 

período letivo. Trata-se de um curso regular do Campus, com carga-horária de 80 (oitenta) 

horas, sendo 50 (cinquenta) horas de aulas presenciais, 30 (trinta) horas de aula no 

ambiente virtual. Semanalmente serão ofertadas uma aula presencial de 3 (três) horas e 2 

(duas) horas em ambiente virtual. A previsão de duração do curso é de 4 (quatro) meses. 

 

4. Objetivos do Curso 
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O Curso de Formação Inicial e Continuada em Espanhol Intermediário, do eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, na modalidade presencial, tem 

como: 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar alunos capazes de usarem a língua espanhola, com ênfase no letramento crítico e 

desenvolvimento da oralidade, voltado para a utilização de gêneros textuais básicos da 

esfera da vida social, visando fluência, precisão e adequação, considerando-se, também, 

a heterogeneidade linguística do grupo e a promoção de um ambiente plurilíngue e 

multicultural. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apropriar-se da língua espanhola como instrumento de inclusão social; 

 Ampliar de modo autônomo o próprio vocabulário a partir de estratégias 

de aprendizagem e compreensão, bem como do uso de ferramentas de tradução 

eletrônicas e dicionários convencionais; 

 Apropriar-se de elementos que auxiliem no processo de leitura, oralidade 

e escrita, de modo a desenvolver práticas letradas e aspectos da comunicação verbal e 

não-verbal; 

 Conceber a importância de uma segunda língua no seu futuro profissional; 

 Analisar as características culturais presentes nos países de língua espanhola 

e promover a interculturalidade. 

 

 

5. Acesso 

 

a. Requisitos 

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Espanhol Intermediário é 

destinado a estudantes que tenham o Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo. 

b. Forma de Seleção 
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 O acesso ao curso se dará por meio da seleção de alunos: 

 Devidamente matriculados em escolas públicas do entorno do Bairro Manaíra, 

cujo critério de prioridade será o de melhores coeficientes de rendimento do aluno 

no ano anterior (ano já cursado). 

Ao todo, serão 25 (vinte e cinco) alunos beneficiados com o curso, sendo que as 

aulas serão ministradas no IFMT – Campus Várzea Grande. 

c. Responsabilidade da seleção 

A seleção será feita por comissão instituída via portaria emitida pela direção do 

IFMT Campus Várzea Grande. 

6. Organização curricular. 

 

Quadro 1 - Matriz curricular do Curso FIC em Espanhol Intermediário, na 

modalidade presencial. 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

Número de aulas 

semanal por 

módulo (horas) 

Carga 

horária Total 

(horas) 

Núcleo Tecnológico   

Espanhol Intermediário 80 80 

Subtotal de Carga Horária do núcleo 

Tecnológico 

80 80 

   

Total de carga-horária do componente 

curricular 

80 80 

 

Metodologia de trabalho. 

 

A metodologia é um conjunto de procedimentos empregados para atingir os 

objetivos propostos. Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática 

dos conhecimentos selecionados nos componentes curriculares. Por sua vez, a abordagem 

metodológica será estruturada a partir do Quadro Comum Europeu de Referência para 

Línguas, bem como o trabalho com gêneros textuais. Estas metodologias de ensino 

pressupõem procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem os alunos nas suas 

construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 
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• elaborar e implementar o planejamento, o registro e a análise das aulas e das 

atividades realizadas; 

• problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos 

de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em diferentes 

fontes; 

• contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos, sem 

perder de vista a (re)construção dos saberes; 

• elaborar materiais didáticos adequados a serem trabalhados em aulas 

expositivas dialogadas e atividades em grupo; 

• utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar 

as atividades pedagógicas; 

• disponibilizar apoio pedagógico para alunos que apresentarem dificuldades, 

visando à melhoria contínua da aprendizagem; 

• diversificar as atividades acadêmicas, utilizando aulas expositivas dialogadas 

e interativas, desenvolvimento de projetos, aulas experimentais (em laboratórios), visitas 

técnicas, seminários, debates, atividades individuais e em grupo, exposição de filmes, 

grupos de estudos e outros; 

• organizar o ambiente educativo de modo a articular múltiplas atividades voltadas 

às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação 

das informações em conhecimentos diante das situações reais de vida 

 

7. Avaliação 

Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, são 

assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo 

ensino e aprendizagem. Essas funções devem ser observadas como princípios 

orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades 

dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento 
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colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A avaliação é concebida, portanto, como um diagnóstico que orienta o (re) 

planejamento das atividades, que indica os caminhos para os avanços, como também que 

busca promover a interação social e o desenvolvimento cognitivo, intercultural e 

socioafetivo dos estudantes. 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita 

por componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando 

aspectos de assiduidade e aproveitamento. 

A assiduidade diz respeito à frequência obrigatória, que será de 75% (setenta e 

cinco) do componente curricular que compõem a matriz curricular do curso. Refere-se ao 

percentual mínimo exigido de presença diária do estudante às aulas teóricas e práticas, 

destinadas ao desenvolvimento de trabalhos escolares, exercícios de aplicação e à 

realização das demais metodologias do curso. 

O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo e 

processual do estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades 

avaliativas. Para efeitos de certificação, será exigido do estudante o alcance da média 6,0 

(seis) no componente curricular, como média mínima para a obtenção da conclusão do 

curso. 

Serão considerados instrumentos de avaliação do conhecimento:  

I- exercícios;  

II- trabalhos individuais e/ou coletivos;  

III- fichas de acompanhamento;  

IV- relatórios;  

V- atividades complementares;  

VI- provas escritas;  

VII- atividades práticas;  

VIII- provas orais;  

IX- seminários; e  
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X- projetos interdisciplinares e outros.  

Serão considerados instrumentos de avaliação atitudinal os seguintes aspectos 

qualitativos:  

I- Auto-avaliação;  

II- assiduidade e pontualidade;  

III- realização de atividades escolares;  

IV- disciplina, interesse, participação nas aulas; e  

V- outros critérios definidos pelo docente.  

No contexto da avaliação fica estabelecido que:  

I - O resultado do desempenho acadêmico deverá ser concretizado por dimensão 

somativa através de uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitindo-se frações de 0,5 

(cinco décimos), por bimestre; 

II - O resultado das avaliações de conhecimento corresponderá a nota 8,0 (oito).  

III - A avaliação atitudinal corresponderá ao valor máximo de 2,0 (dois) pontos que, 

somados ao resultado das avaliações do conhecimento, comporá a nota do discente. 

 

8. Instalações e Equipamentos 

As instalações disponíveis para o curso deverão conter: salas de aula, biblioteca, 

laboratório de informática, sala dos professores e banheiros. 

A biblioteca deverá propiciar condições necessárias para que os educandos 

dominem a leitura, refletindo-a em sua escrita. Os docentes e os alunos matriculados no 

curso também poderão solicitar, por empréstimo, títulos cadastrados na Biblioteca. Nessa 

situação, os usuários estarão submetidos às regras do Sistema de Biblioteca do IFMT. 

Os quadros 2 e 3 apresentam detalhamentos referentes a instalações e 

equipamentos necessários ao funcionamento do Curso de Formação Inicial e Continuada 

em Espanhol Intermediário. 

 

Quadro 2 – Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do 

curso. 
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Quant. Espaço Físico Descrição 

01 Sala de aula Com 20 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade 

para utilização de computador e projetor multimídia. 

01 Laboratório de Informática Com bancadas de trabalho, equipamentos e materiais 

específicos. 

01 Biblioteca Com livros e espaço para leitura, pesquisa e estudo. 

 

Quadro 3 – Descrição do Laboratório Específico necessário ao funcionamento do curso. 

Quant. Laboratório(s)* Descrição 

01 Laboratório de Informática Com bancadas de trabalho, com 20 máquinas, 

softwares operacionais e projetor multimídia. 

 

9. Quadro de Pessoal Docente e Técnico 

Os Quadros 4 e 5 descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-

administrativo necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o 

desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso, correspondente 

ao Quadro 1. 

 

Quadro 4 – Pessoal docente necessário ao funcionamento do curso. 

Quant. Descrição 

01 Professor com Licenciatura em Letras com Habilitação em Espanhol 

 

 

Quadro 5 – Pessoal técnico-administrativo necessário ao funcionamento do curso. 

APOIO TÉCNICO 

Quant. Descrição 
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01 Profissional Graduado para coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, 

em articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte tecnológico 

necessárias durante o processo de formação, coordenar o planejamento de ensino; elaborar 

relatório das atividades e do desempenho dos estudantes. 

01 Profissional de nível superior na área de Pedagogia, para assessoria técnica ao coordenador 

de curso e professores, no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, e 

acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem. 

01 Profissional de nível superior na área de Psicologia ou Serviço Social, para assessoria 

técnica ao coordenador de curso e professores, acompanhar as atividades e a frequência 

dos estudantes, atuando em conjunto com os demais profissionais para prevenir a evasão e 

aplicar estratégias que favoreçam a permanência; articular as ações de acompanhamento 

pedagógico relacionadas ao acesso, à permanência, ao êxito e à inserção sócio-profissional. 

01 Profissional técnico de nível médio/intermediário na área de Informática para manter, 

organizar e definir demandas dos laboratórios de apoio ao Curso. 

APOIO ADMINISTRATIVO 

Quant. Descrição 

01 Profissional de nível superior na área administrativa para apoio as ações educacionais. 

01 Profissional de nível médio/intermediário para prover a organização e o apoio 

administrativo da secretaria do Curso.  

 

10. Certificações 

 

Após a integralização dos componentes curriculares do Curso de Formação 

Inicial e Continuada – FIC em Espanhol Intermediário, do eixo tecnológico 

Desenvolvimento Educacional e Social, na modalidade presencial, será conferido ao 

egresso o Certificado de Espanhol Intermediário. 

11. Perfil do Egresso 

Ao concluir a sua qualificação profissional, o egresso do curso de Espanhol 

Intermediário deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite: 

 Apresentar-se, perguntar e responder sobre dados pessoais. 
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 Identificar, descrever e comparar pessoas, locais, objectos, estados e situações. 

 Perguntar e responder sobre a família, o trabalho e o tempo livre. 

 Perguntar e expressar gostos, interesses e preferências. 

 Referir-se a acções habituais do presente, passado e/ou futuro. 

 Convidar e oferecer alguma coisa, aceitar e rejeitar convites e ofertas. 

 Desenvolver interação social quotidiana (lojas, restaurante, médico…) 
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aprendizaje, enseñanza, evaluación . Instituto Cervantes, 2002 . [En línea] Disponible 

en: http://cvc.cervantes.es/obref/marco [consulta: 22/04/2018] (traducción del Common 

European Framework of Reference for Languages:Learning, Teaching, Assessment . 

Strasbourg: Council of Europe, 2001 

https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
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Anexo I – Programa do Componente Curricular do Núcleo Tecnológico 

Curso: FIC em Espanhol Intermediário 

Componente 

Curricular: 
Espanhol Intermediário 

Período Letivo: 2018/1   Pré-requisito: Não há 

Carga Horária (horas): 
68 horas Carga Horária 

(aulas): 
80 aulas 

Código:  Créditos:  

Ementa 

Espanhol Intermediário, evidenciando práticas de letramento e desenvolvimento da oralidade em 

língua espanhola. Práticas de interação verbal, com ênfase na variedade sociolinguística. Práticas 

da língua espanhola por meio de uma imersão linguística e cultural com o apoio de tecnologias de 

comunicação e aprendizagem. Aspectos da comunicação não verbal. 

Objetivos 

 Reconhecer palavras e expressões básicas que são usadas habitualmente, relativas a si 

mesmo, a sua família e ao próprio ambiente. 

 Identificar, descrever e comparar pessoas, locais, objectos, estados e situações. 

 Participar de uma conversação de forma simples fazendo uso da linguagem verbal e não 

verbal. Ser capaz de expressar gostos, interesses e preferências. 

 Referir-se a ações habituais do presente, passado e/ou futuro. 

 Utilizar expressões e frases simples para convidar e oferecer alguma coisa, aceitar e rejeitar 

convites e ofertas.. 

 Produzir textos em gêneros textuais Intermediários.  

 Ser capaz de desenvolver interação social quotidiana em diferentes locais (lojas, restaurante, 

médico…) 

 

Conteúdo Programático 

Gramática: 

- O abecedário, grafias e pronunciação 

- Substantivos e adjectivos: género, número e concordância. 

- Pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, quantitativos, interrogativos e possessivos 

- Diferença entre muy/mucho. 

- Verbos: presente do indicativo, pretérito indefinido e perfeito, futuro simples e gerúndio; 

- verbos reflexivos, verbos do tipo: gustar, doler, encantar, apetecer; usos gerais de "ser" e "estar" 

Léxico: 
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- Relações familiares, de vizinhos, profissionais, de amizade e com desconhecidos 

- A casa, o bairro e a cidade; compras e negócios: alimentação, roupa, restaurantes e lojas 

- Serviços de transporte e meios de locomoção; Lazer; Corpo e saúde. 

Linguística: 

- Fonologia e fonética 

Bibliografia Básica 

ÁLVAREZ, María Pilar Nuño; RODRÍGUEZ, José Ramón Franco. Fonética: elemental A2. 2. ed. 

Alacalá de Henares: Grupo Anaya S.a., 2008. 

ARBONÉS, Carme et al. !Así son! Curso audiovisual de español: La comedia de situación + 

divertida. Madrid: Enclave-ele, 2015. 

SILVA, Bruno Rafael Costa Venâncio et al. Español: módulo 2 – Cuaderno 2. 1ed. ver. e atual. 

Pelotas: IFsul. 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

CORTÉS, M. Didáctica de la prosódia del español: la acentuación y la entonación. Madrid: 

Edinumen. 2002 

RAYA, Rosário Aloso; CASTRO, Alejandro Castañeda; GILA, Pablo Martínez; OLIVARES, 

Jenaro Ortega, CAMPILLO, José Plácido Ruiz. Gramática básica del estudiante de español. 

Barcelona:Difusión. 2015. 

CONSELHO EUROPEU. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación . Instituto Cervantes, 2002 . [En línea] Disponible 

en: http://cvc.cervantes.es/obref/marco [consulta: 22/04/2018] (traducción del Common European 

Framework of Reference for Languages:Learning, Teaching, Assessment . Strasbourg: Council of 

Europe, 2001 

MORA, Antonio Chenoll. Ahora me ves: la percepción como principio básico del aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Foro de Profesores de E/le, Madri, v. 12, n. 1, p.21-31, 08 ago. 2016. Anual. 

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 

2009. 

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DEL ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA (ASELE), 12., 2006, Logroño. Las destrezas orales en la enseñanza 

del español L2-LE. Logroño: Universidad de La Rioja, 2006. 649 p. 

Software(s) de Apoio: 

Moodle 

https://cvc.cervantes.es/obref/marco
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Anexo II – Resolução nº 28, de 06 de dezembro de 2018 de aprovação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada em Inglês Intermediário

 


