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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO  

 

 

TÍTULO I 

DA NATUREZA DO DOCUMENTO 

 

Art. 1. O presente documento tem como natureza delinear diretrizes e ações no que diz 

respeito à política linguística e fortalecimento das ações de internacionalização do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) desta instituição. 
 

Art. 2. A Política Linguística do IF Baiano apresenta-se como princípio norteador para o 

fomento à democratização do acesso ao ensino-aprendizagem de línguas no Instituto, no 

âmbito do Núcleo de Línguas do Programa Idioma Sem Fronteiras bem como ao apoio 

às ações de internacionalização, cuja premissa fundamental dar-se-á pela amplitude em 

que se constitui o estabelecimento de relações bilaterais com outros povos para o 

diálogo entre as culturas do mundo internacional das ciências, do trabalho e das novas 

tecnologias. 
 

Art. 3. Esta Política considera e valoriza a diversidade linguística dos nossos(as) 

educandos(as), da comunidade do IF Baiano e reconhece que esta atitude poderá 

contribuir para o empoderamento desses segmentos, bem como nos direcionar a um 

patamar de respeito e cidadania.  
 

TÍTULO II 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art.4. São finalidades desta Política: 

I - Contribuir com o cumprimento da missão institucional, que visa fortalecer as 

políticas de internacionalização do IF Baiano; 

II - Atender às necessidades linguísticas da comunidade escolar em sintonia com a 

realidade social na qual os estudantes e a comunidade do IF Baiano estão inseridos, 

promovendo a inclusão social destes; 

III - Orientar a oferta e ampliação de cursos, eventos, programas, projetos, atividades de 

extensão e pesquisas voltadas ao ensino-aprendizagem de línguas no IF Baiano; 

IV - Delinear conceitos e pressupostos teórico-metodológicos que balizam a atuação da 

instituição no campo das línguas a fim de contribuir para a articulação de práticas 

didático-pedagógicas, estabelecendo o diálogo interdisciplinar entre as diversas áreas do 

conhecimento e inovação metodológica; 
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V - Valorizar a diversidade linguística de cada língua em particular e a pluralidade das 

línguas ofertadas pelos Campi do IF Baiano de modo a resguardar o espaço da Língua 

Portuguesa, Libras, Espanhol e Inglês nos currículos.  

 

Art. 5. Esta Política tem como objetivos: 

I - Estimular a inserção internacional do IF Baiano, visando o aperfeiçoamento e a 

qualificação dos estudantes, professores e técnicos administrativos com instituições 

parceiras, alinhadas ao desenvolvimento institucional, por meio da atuação do Núcleo 

de Idiomas; 

II - Valorizar a diversidade linguística e cultural por intermédio de oferta de cursos, 

oficinas e eventos de formação e atendimento em diferentes idiomas nos Campi do IF 

Baiano; 

III - Promover a valorização e igualdade na oferta de oportunidades de aprendizagem 

dentre as línguas estrangeiras ensinadas nos Campi; 

IV - Oportunizar aos discentes, servidores e comunidade externa, a construção de 

saberes no campo das línguas, inserindo-os no letramento global da linguagem; 

V - Propiciar aos estudantes a oportunidade de acesso às culturas estrangeiras, por meio 

da sua participação em cursos e eventos no centro de idiomas dos Campi; 

VI - Espaços formativos de língua estrangeira nos Campi do IF Baiano; 

VII  - Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os benefícios da 

internacionalização no ensino, na pesquisa e na extensão; 

VIII - Promover a troca de experiências exitosas; 

IX - Promover a realização de cursos e oficinas para a qualificação das equipes que 

integram as relações internacionais do IF Baiano; 

X  - Incentivar a participação de servidores de línguas estrangeiras em programas de 

capacitação no exterior; 

XI  - Aplicar testes de proficiência para estudantes de pós-graduação, pesquisadores, 

servidores e discentes interessados na mobilidade internacional do IF Baiano e público 

externo; 

XII  - Preparar corpo docente, com formação na área de língua materna e estrangeira 

para ministrar cursos de língua inglesa, espanhola e portuguesa para fins específicos 

com ênfase na comunicação oral à comunidade do IF Baiano; 

XIII - Promover e fomentar o processo de internacionalização da instituição. 
 

 

TÍTULO III 

DO ENSINO E DAS PARTICULARIDADES DA OFERTA DE LÍNGUAS  

NO IF BAIANO 
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Art. 6. Constituem propósitos teórico-metodológicos que orientam o ensino de língua no 

IF Baiano: 

I - A importância do ensino e da aprendizagem de línguas como instrumento de 

empoderamento do sujeito; 

II - A concepção de leitura, escuta e produção textual como processo de construção de 

sentidos no qual tanto o autor quanto o seu interlocutor têm protagonismo; 

III - A concepção de texto como materialização do discurso e produto da enunciação 

numa dada situação de interação mediada pela língua, a qual é situada social e implica a 

utilização de um dado repertório de gêneros do discurso; Reformular o texto; 

IV - A variação linguística e a preocupação com a ampliação das competências 

linguísticas de estudantes e servidores de forma a possibilitar que se expressem de 

maneira adequada a cada situação de interação específica, levando em conta suas 

particularidades; 

V - A abordagem Interdisciplinar da língua atrelada aos seus contextos sociais; 

VI - O texto como objeto de ensino e a preferência dada ao trabalho com textos 

autênticos que circulam na sociedade e estão atrelados a situações reais de interação no 

contexto de uma abordagem operacional e reflexiva da língua, concretizada em 

atividades de leitura, escuta, produção textual e análise linguística; 

VII - Na proposição de atividades de produção textual está implicada a prática 

reescrita dos textos produzidos pelos estudantes, necessária ao processo reflexivo de 

construção de enunciados vinculados a cada situação de interação específica e de 

construção da autoria. 

 

 

 

SEÇÃO I 
O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO NÚCLEO DE LÍNGUAS  

 

Art. 7. No âmbito deste documento, entende-se como ensino de línguas estrangeiras 

aquele que é realizado nos componentes curriculares de línguas dos cursos de formação 

e capacitação no âmbito do Núcleo de Línguas para discentes e técnicos administrativos 

em educação, e docentes do IF Baiano e comunidade externa. 
 

 Art. 8. Constituem objetivos do ensino de línguas estrangeiras no IF Baiano no âmbito 

do Núcleo de Línguas: 

I - Fortalecer e contribuir para a democratização do ensino de línguas no IF Baiano, 

como ferramenta indispensável para que o indivíduo amplie seus conhecimentos e sua 

visão de mundo; 

II - Possibilitar aos discentes, servidores e comunidade externa, o desenvolvimento da 

leitura, da escuta, da produção textual e escrita nas línguas de interesse do público-alvo 

do IF Baiano. 
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Art. 9. Oportunizar cursos de Formação Inicial Continuada - FIC junto ao Núcleo de 

Línguas os quais serão ofertados preferencialmente a partir de demandas identificadas 

junto à comunidade interna e externa ao IF Baiano. 

 

Art. 10. Constituem pressupostos teórico-metodológicos que norteiam o ensino de 

línguas estrangeiras no Núcleo de Línguas do IF Baiano: 

I  - O ensino de Línguas estrangeiras nos Núcleos de Línguas deve contemplar as 

habilidades da leitura, produção textual e comunicação oral; 

II - O entendimento de que o ensino de línguas estrangeiras deve contemplar o trabalho 

com diferentes linguagens. 

 

Art. 11. O ensino de Línguas estrangeiras nos Núcleos de Línguas do IF Baiano 

atenderá tanto as necessidades dos perfis profissionais a serem formados quanto às 

necessidades dos estudantes para fins de inserção no contexto acadêmico. 
 

 

SEÇÃO II 
O NÚCLEO DE LÍNGUAS NO IF BAIANO 

 

Art. 12. A oferta de cursos em línguas no âmbito do Núcleo de Línguas será realizada de 

acordo com a demanda (Libras, português como língua não materna e idiomas 

estrangeiros), em diferentes níveis e etapas e acontecerão por meio de curso FIC e/ou 

Educação à Distância;  
 

Parágrafo único - A regularidade da oferta desses cursos é de caráter modular, semestral 

e gradativa e os Campi devem ofertar, no mínimo, uma turma e no máximo duas turmas 

simultâneas, que devem ocorrer em turnos opostos. 

 

Art. 13. Todas as etapas de formação terão carga horária mínima de 60 horas e deverão 

ocorrer durante o semestre letivo, sendo que no máximo vinte por cento dessa carga 

horária poderá ser realizada a distância em cursos presenciais.  
 

Art. 14. A oferta regular dos cursos no Núcleo de Línguas em línguas será de 30 vagas 

por turma. 

Art. 15. O número mínimo de matrículas, para ofertar as turmas de cursos de línguas no 

Núcleo de Línguas, é de 15 (quinze) estudantes. 
 

Art. 16. O aluno apto terá direito à declaração, ao término de cada semestre, e ao 

certificado de conclusão no final do curso. 

Parágrafo Único - Será considerado apto aquele estudante que obtiver, no mínimo, 75% 

de frequência e média superior ou igual a 7,0(sete). 

 

Art. 17. A Certificação de Proficiência em Línguas do IF Baiano será disponibilizada 

seguindo normativas específicas. 
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Art. 18. A organização do processo de seleção para os cursos oferecidos pelo Núcleo de 

Línguas deverá acontecer obrigatoriamente mediante publicação de edital específico 

para essa finalidade. 

§1º os candidatos que pleitearem vagas para os níveis mais avançados, ao se 

inscreverem no processo de seleção, deverão realizar teste de nivelamento para aferição 

de conhecimentos prévios. 

§2º Ao aluno matriculado no curso e considerado apto no semestre terá sua vaga 

garantida para o (s) semestre (s) subsequente (s). 
 

Art. 20. Será composto um grupo de trabalho que objetive o planejamento e a execução 

de estratégias de divulgação dos cursos ofertados pelo Núcleo de Línguas. 

 

Art. 21. Os Núcleos de Línguas nos Campi do IF Baiano serão estruturados 

considerando o quadro de pessoal necessário ao seu funcionamento composto por 

docentes da área de línguas, coordenador pedagógico e assistente administrativo. 

Art. 22. A infraestrutura de uso do Núcleo de Línguas deve ser concebida, 

preferencialmente, de forma compartilhada com as demais atividades pedagógicas dos 

Campi. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22. Compete ao Grupo de Trabalho para a Formação da Política Linguística do IF 

Baiano para o apoio à Internacionalização, a articulação do processo de revisão da 

Política linguística do IF Baiano. 
 

Art. 23. Compete ao Grupo Gestor do Núcleo de Línguas nos Campi do IF Baiano, 

articulação do processo de revisão da Política linguística para o apoio à 

internacionalização, bem como a organização e implantação dos testes de nivelamento e 

o acompanhamento dos indicadores da oferta de Línguas no IF Baiano. 
 

 

 


