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CURSO DE INGLÊS BÁSICO II DO NÚCLEO DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
MODERNAS – 2º Semestre

REGULAMENTO

1. DO OBJETO 

1.1 O presente regulamento visa à  seleção de estudantes para  uma turma do  segundo
semestre  do  curso  de  extensão  em línguas  estrangeiras  modernas  na  modalidade  inglês,
ofertado  pelo  Campus  Restinga.  O  segundo semestre  do  curso será  ofertado no  segundo
semestre de 2018.

2. DAS INSCRIÇÕES E DE SEUS REQUISITOS  

2.1 Poderão inscrever-se candidatos pertencentes à comunidade interna e externa ao Cam-
pus Restinga, desde que possuam, no mínimo, 14 anos de idade.

2.3 As inscrições ocorrerão no período de 08 de agosto de 2018 a 15 de agosto de 2018,
através do e-mail fernanda.knecht@restinga.ifrs.edu.br, com a carteira de identidade anexa.

3. DAS VAGAS  

3.1 Serão ofertadas  15 vagas para o  Curso de  Inglês  Básico  II (quartas-feiras e sextas-
feiras, das 10h às 12h).

3.2 Será aplicada uma prova de conhecimentos a ser realizada no dia  17 de  agosto de
2018, às 10h, sala 309 do IFRS – campus Restinga.

A prova contará com os seguintes conteúdos:  simple present; verb to be; personal pronouns;
possessives; articles; this / these; noun plurals; frequency adverbs; there is / there are; quanti-
fiers; time

3.3 O preenchimento das vagas dar-se-á pelos primeiros 15 candidatos sendo a nota míni-
ma 7,0.

3.4 Em caso de empate, será realizado sorteio.

3.5 A lista dos selecionados, juntamente com a lista de suplentes, será divulgada no dia 20
de agosto , no sítio eletrônico https://ifrs.edu.br/restinga/extensao/cursos. 

3.6 A matrícula do candidato selecionado será efetivada mediante a presença no primeiro
dia de aula,  22 de  agosto.  No caso de não comparecimento, a vaga será ocupada por um
candidato da lista de suplentes, conforme o ordenamento estabelecido no sorteio.
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3.7 O estudante matriculado na turma de inglês básico II terá sua vaga automaticamente
assegurada para o nível seguinte, desde que aprovado conforme os critérios expostos no item
4.2 deste regulamento.  

4. DO CURSO  

4.1 O curso de inglês básico terá duração de dois semestres, totalizando 120 horas, assim
distribuídas:

I. 1º semestre: nível básico I (quatro horas semanais, durante quatro meses, totalizando
60 horas de curso).  

II. 2º semestre: nível básico II (quatro horas semanais, durante quatro meses, totalizando
60 horas de curso).  

4.2 Ao final de cada semestre, se aprovado e com frequência mínima de 75%, o  estudante
receberá  certificado  de  conclusão correspondente ao nível cursado.

4.3 A progressão do estudante para o semestre/nível subsequente ocorrerá mediante sua
aprovação, a qual  requererá  aproveitamento  de,  no  mínimo,  70%  (média  7,0)  e frequência
mínima às aulas de 75%.

4.4 O curso  terá  duração  de  quatro  horas  semanais  e  ocorrerá  nos dias e horários
previstos no item 3.1 deste edital.

4.5 Será adotado o livro didático Touchstone1, da Editora Cambridge, o qual será utilizado
durante os quatro semestres do curso de Inglês Básico. Os estudantes ficam responsáveis por
adquirir o livro até a terceira aula.

5. DO DESLIGAMENTO DO CURSO  

5.1 Será admitido, no máximo, a reprovação do estudante em um semestre do curso.  

5.2 Em caso  de  ocorrer  reprovação  em  mais  de   um semestre,  o  estudante  será
automaticamente desligado do curso, perdendo sua vaga.  

5.3 Em caso de abandono do semestre, o estudante será automaticamente desligado do
curso, perdendo sua vaga.  

5.4 O  estudante  que  perder  sua  vaga  por  reprovação  ou  por  abandono  somente
poderá  inscrever-se  novamente  após  transcorridos  todos  os  semestres  restantes  para  a
conclusão  de seu  curso  (por  exemplo:  se  o  desligamento  ocorrer  no  terceiro  semestre,  o
estudante  deverá  aguardar  dois  semestres  –   a  contar  do  fim  do  terceiro  -  para  poder
inscrever-se novamente).

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
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6.1 O Campus  Restinga  se  reserva  ao  direito  de  rever  os  dados  deste  regulamento a
qualquer tempo.

6.2 Os casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora do Curso.

Porto Alegre (RS), 07 de agosto de 2018.  

Fernanda Knecht
Gabriela Fontana Abs da Cruz

Comissão Organizadora
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