
 

Centro de Línguas - CeLin - 2016.2 

CURSO DIA HORÁRIO PROFESSOR (A) LOCAL PRÉ-
REQUISITO 

Inglês com 
música  

(24 horas) 
 

SEG 17h20 – 18h30 Ismair IFSP 
SALA C-

102 

Não tem 

Conversação 
em Língua 

Inglesa 
(40 horas) 

 

SEG 19h – 20h30 Ismair UNESP – 
Unidade 

Tupi 

Inglês básico 

Inglês Básico 
(40 horas) 

 

QUA 19h - 21h Luana UNESP – 
Unidade 

Tupi 
 

Não tem 

Espanhol 
Básico 

(40 horas) 
 

QUI 17h20 – 18h50 Rodrigo IFSP 
SALA C-

102 

Não tem 

Libras Básico 
(40 horas) 

 

QUI 17h20 – 18h50 Elaine IFSP 
SALA C-

104 

Não tem 

 

Quadro descritivo dos cursos 

Inglês com música: O curso busca contribuir para o desenvolvimento e/ou fortalecimento de 

habilidades relacionadas à compreensão auditiva. Por meio do uso de músicas, serão trabalhadas 

questões culturais, aquisição de vocabulário e fonética da língua inglesa. 

Conversação em Língua Inglesa: A proposta desse curso é criar um ambiente no qual os 

participantes se sintam confortáveis em praticar a língua inglesa. O objetivo, portanto, é construir 

confiança para o desenvolvimento de estratégias de fala e a expansão de conhecimentos 

linguísticos a partir de atividades que contextualizam situações reais de comunicação. 

Inglês Básico: O inglês está em todo lugar. No nome de lojas e de produtos, nas músicas que 

tocam nas rádios, nos programas de TV e, claro, na internet. Diante desse contato abundante, o 

curso promove uma reflexão do funcionamento básico da língua inglesa, bem como exercita as 

habilidades de ler, escrever, ouvir e falar.  

Espanhol Básico: O curso básico oferece aos alunos a oportunidade de conhecer e utilizar a língua 

espanhola como instrumento de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

Libras Básico: O curso abordará conteúdos básicos da Língua Brasileira de Sinais com o objetivo de 

favorecer a comunicação com pessoas surdas. É indicado para profissionais que atuem na área da 

Educação e demais interessados na História e cultura dos surdos. 



 

 

Instruções: 

1. A seleção será realizada por meio de ficha de inscrição online. Para acessá-la, clique 

no link que segue: https://goo.gl/forms/Umyc3o3PBGKgpfMu2  

2. Prazo de inscrição: 01/08 a 09/08 

3. Início das aulas: 15/08/2016 

4. Todos os cursos do CeLin são gratuitos e abertos à comunidade interna e externa do 

IFSP. 

5. Só serão permitidas inscrições de maiores de 15 anos e que estejam frequentando o 

Ensino Médio. 

6. Cada curso tem o limite de 20 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse a 

quantidade de vagas disponíveis, a seleção dos candidatos será feita por meio de um 

sorteio público, a ser realizado no dia 10/08. Os candidatos sorteados para as vagas 

receberão um email de confirmação no dia 11/08.  

7. Para ser aprovado no curso, o participante precisa cumprir, no mínimo, 75% de 

frequência e também obter média de aproveitamento igual ou superior a 6,0.  

8. Endereço do IFSP – Câmpus Registro: Avenida Clara Gianotti de Souza, 5180. Bairro 

Agrochá. 

9. Endereço da UNESP de Registro: Avenida Nelson Brihi Badur, 430. Vila Tupy. 

10. Quaisquer dúvidas, entre em contato por email com o professor Ismair 

ismair.junior@ifsp.edu.br  

https://goo.gl/forms/Umyc3o3PBGKgpfMu2
mailto:ismair.junior@ifsp.edu.br

